


  

 

 

 

  رسالة تقدمت بها الطالبة
  

  رواء عبد الستار علي القیسي 
  

جامعة بغداد وهي - الى مجلس كلیة التربیة للبنات 
جزء من متطلبات نیل درجة ماجستیر في التاریخ 

  االسالمي
  

  باشراف الدكتور
  قاسـم حسـن الشیـخ 

  
  

  م٢٠٠٣                                    هـ             ١٤٢٤
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  إقرار المشرف على الرسالة
  

الـري والزراعـة عنـد العـرب فـي (الموسومـة بـ اشهد بأنَّ اعداد هذه الرسالة 
قـد ، والمقدمة من الطالبة رواء عبد الستار علي القیسـي ) عصر ما قبل االسالم 

ة للبنـات، وهـي جـزء مـن متطلبـات كلیـة التربیـ/ جرى تحت إشرافـي بجامعـة بغـداد 
  .نیل درجة ماجستیر في التاریخ االسالمي

  
  :التوقیع  
  : المشرف  

  قاسم حسن الشیخ   
   ٢٠٠٢/  / التاریخ    

  
  لجنة الدراسات العلیالتوصیة رئیس ا

  
  .بناًء على التوصیات المتوفرة ُأرشح هذه الرسالة للمناقشة 

  
  
  التوقیع 
  ـور األستاذ الدكت: االسم  

  یاسین طه ظاهر العسكري    
  رئیس قسم التاریخ       

  كلیة التربیة للبنات / جامعة بغداد   
                                    ٢٠٠٢/   / التاریخ       

  



  

  إقرار لجنة المناقشة 
  

ـــى هـــذه الرســـالة        ـــا عل ـــد اطلعن ـــة المناقشـــة ق ـــا أعضـــاء لجن نشـــهد  انن
ل االسالم  الري(بـ الموسومــة  ا قب ي عصر م د العرب ف ، وقـد ) والزراعة عن

له عالقة  في محتویاتها ، وفیما رواء عبد الستار علي القیسي ناقشنا الطالبة 
بهــا، ووجــدنا أنهــا جــدیرة بــالقبول لنیــل درجــة ماجســتیر فــي التــاریخ اإلســالمي 

  (           )  .وبتقدیر 
  

  :التوقیع             :           التوقیع 
  األستاذ الدكتور:  األستاذ المساعد الدكتور              االسم : االسم 

  هـادي حسن حمـود                 محمد بشیر حسن راضي العامري   
  عضوًا                                         رئیس اللجنة       
         

                            
  :التوقیع                   :                    التوقیع 
  االستاذة المساعدة الدكتورة: االستـاذ المساعد الدكتور      االسم : االسم 

  قاسم حسن محمد الشیخ                            نضال حمید سعید  
  عضوًا ومشرفًا                                          عضواً    
  
 

        جامعة بغداد/ ربیة للبنات صدقت من قبل مجلس كلیة الت

  :التوقیع                                                         
  عبد السالم بدیوي یوسف: األستاذ المساعد الدكتور            
  العمید                                    

  ٢٠٠٣/   /   التاریخ                                              
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بعد ان اكملت الرسـالة اشـكر اهللا سـبحانه وتعـالى الـذي انعـم علـي 
  .بالهدایة والتوفیق وتذلیل الصعوبات التي واجهتني اثناء البحث 

كمــا ان وضــع اللمســات االخیــرة ألي جهــد ومهمــا كــان نوعــه ال بــد 
ودهم لهـــذا اتقـــدم وان یقـــف ورائـــه اصـــحاب فضـــل ال یمكـــن ان تنكـــر جهـــ

قاسـم حسـن الشـیخ الـذي سـاعدني للوصـول  الـدكتوربشكري الجزیل الـى 
  .الى هذه النتیجة 

شــكر كــل مــن وقــف الــى جــانبي كــل مــن ي ان اضــوارى الوفــاء یقت
الـدكتور رعـد شـمس الـدین الكیالنـي واالسـتاذ فـایق جـواد الحمـد و  الدكتور

  .احمد العاني واالستاذ كاظم عبد اهللا عطیة 
ــاني لكــل مــن ســاعدني ولــو بحــرف واحــد كمــا  اتقــدم بشــكري وامتن

  .جزاهم اهللا خیرًا 
ولــن انســى ان اشــكر موظفــات المكتبــة المركزیــة علــى مســاعدتهن 

  .لي بأمدادي بالمصادر دون كلل او ملل 
واخیرًا اشكر قسم التاریخ فـي كلیـة التربیـة للبنـات بجمیـع اسـاتذته 

امــدهم اهللا .. التوجیــه والتشــجیع الكــرام لمــا ابــدوه مــن مســاعدة بالنصــح و 
  .لخدمة العلم والمعرفة 
  مع فائق الشكر والتقدیر واالمتنان لكل هؤالء              

   ةـالباحث

 



  

  .والى من ساندونـي طـوال أیـام دراستـي ، اخوتـي  وفقهـم اهللا 
والى من تحملت بعدي وانشغالي عنها ، وهـي بـامس الحاجــة الـي 

لى رعاها اهللا ووفقها ومنحها الصحة والسعادة  ،   .ابنتي الحبیبیة رُ
وال یفـــوتني ان اشـــكر كـــل االســـاتذة االفاضـــل الـــذین قـــدموا لـــي مـــا 
باستطاعتهم من نصائح وتوجیهات دعمت الرسالة ، شاكرة لهـم مسـاعیهم 

  .الخیرة ومتمنیة لهم دوام التقدم 
سهم في تخفیف اعبـاء واعترافًا بالجمیل ، اشكر ومن كل قلبي من ا

البحــث بكلمــة رقیقیــة او ابتســامة عذبــة او بــدعم مــن أي نــوع كــان ، وهــم 
موظفي وموظفات المكتبة المركزیة في الوزیریة ، مكتبة المتحف العراقي ، 
مكتبــة كلیــة المــأمون الجامعــة ، مكتبــة جمعیــة الشــباب المســلمین، مكتبــة 

ــاریخ فــي ــة التربیــة للبنــات ، مكتبــة قســم الت والــى كــل . كلیــة التربیــة  كلی
  .الزمالء والزمیالت لهم مني فائق االحترام والتقدیر 



  

  
  
  
  
  

  

  
   

 ٤  ١  
 ٥١  ٥  
 /االمطـار ٣٠  ٩  

  ١٠  ٩  ماالمطار وذكرها في القرآن الكری –اوًال 
  ١٢  ١١  مسمیات المطر في اللغة –ثانیًا 
  ١٨  ١٣  التفسیر الجغرافي لتكوین المطر  –ثالثُا 
  ٢٠  ١٩  توزیع االمطار في شبه جزیرة العرب –رابعًا 

  ٣٠  ٢١  صالة االستسقاء عند العرب قبل االسالم وبعده –خامسًا 
 ٤٤  ٣١   األودیـة  

    ٣١  هائدیة وأسمامقدمة عن األو   -اوًال 
  ٣٧  ٣٢  اهم اودیة شبه الجزیرة   –ثانیًا 
  ٤٤  ٣٧  اودیة الیمن  –ثالثًا 

 ٥١  ٤٥  العیون والینابیع  
  ٤٧  ٤٥  اصل میاه العیون واسمائها –اوًال 
  ٥١  ٤٨  توزیع العیون والینابیع في شبه الجزیرة العربیة –ثانیًا 


 

٨٥  ٥٢  

  /٧٣  ٥٣  اآلبـار  
  ٥٤  ٥٣  اسماء اآلبار –اوًال 

  

 
 

 



  

  
   

  ٥٨  ٥٥  طرق استدالل العرب على المیاه الجوفیة –ثانیًا 
  ٦١  ٥٨  ه التجارب العلمیة لمعرفة مواقع المیا –ثالثًا 
  ٦٥  ٦٢  عملیات حفر اآلبار  –رابعًا 

    ٦٥  ادوات حفر اآلبار –خامسًا 
ــاه مــن  –سادســًا  ــع المی ــي اســتخدمها العــرب لرف اآلالت الت

  اآلبار
٦٨  ٦٦  

  ٧٣  ٦٨  اهم اآلبار في شبه الجزیرة العربیة  –سابعًا 
 ٨٠  ٧٤  السدود  

    ٧٤  تعریف السد –اوًال 
  ٨٠  ٧٥  هم السدود في شبه الجزیرة العربیةا –ثانیًا 

  /  وســـائل اخــرى للســـیطرة علــى المیـــاه
  وخزنها

٨٥  ٨٠  

  ٨٢   ٨٠  الصهاریج -اوًال 
  ٨٤   ٨٣  القنوات -ثانیًا 
    ٨٤  المصانع -ثالثًا 
  ٨٥  ٨٤  السكر واالحباس –رابعًا 

 ١١١  ٨٦  
 ٩٩  ٨٩  العمل الزراعي مراحل  

  ٩٤  ٨٩  اختیار األراضي  –اوًال  
  ٩٥  ٩٤  عملیة حراثة األراضي الصالحة للزراعة –ثانیًا  
  ٩٧  ٩٥  عملیة الغرس والزرع –ثالثًا  

  ٩٩  ٩٧  السقي -رابعًا 
    ٩٩  عملیة الحصاد وجمع الثمر –خامسًا 

  



  

  
   

 شـــبه الجزیـــرة العربیـــة واهـــم منـــاطق
المحاصیل المزروعة فیها 

١١١  ١٠٠  

  ١٠٥  ١٠٠  بالد الحجاز –اوًال 
  ١٠٩  ١٠٥  الیمن -ثانیًا 
  ١١١  ١٠٩  تهامة ونجد والعروض –ثالثًا 

 ١٢٩  ١١٢  
  / ١١٨  ١١٢  المعامالت الزراعیة –أ  

  ١٢٥  ١١٩  الضرائب -ب                 
/ملكیة االراضي الزراعیة ١٢٩  ١٢٦  

    ١٢٦  تعریف الملكیة –اوًال 
ملكیــة االراضــي الزراعیــة فـي شــبه الجزیــرة العربیــة  –ثانیـًا 

  قبل االسالم 
١٢٩  ١٢٧  

 ١٣١  ١٣٠  
 ١٥٨  ١٣٢  
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وسـهل لنـا الطریـق الیـه والصـالة والسـالم .  الذي أوصـانا بطلـب العلـم هللالحمد  
فرعها في السماء وعلى اله وصـحبه الـذین هـم و على نبیه شجرة العلم التي اصلها ثابت 

  .مثمرة ع هذه الشجرة التي دنت لهذه االمة وقطوفها الو فر 
تحتل الدراسات التاریخیة السابقة لظهور االسالم اهمیة كبیرة لدى البـاحثین ذلـك 
رغبـة مــنهم فـي الوقــوف علـى اصــالة السـلف وعلــى عمـق الفكــر العربـي ورقیــه منـذ اقــدم 

والن كــل شــيء بــدون اســاس الیمكــن لــه ان یســتقیم فبمــا ان الماضــي اســاس . العصــور
االولـى موضـوع فـي أي حقـل كـان مـن دراسـة الجـذور الحاضر لذا البد عند اختیـار أي 

ــة ع ــه لتكــوین نظــرة متكامل ه لتكــون عــون علــى فهــم المســتجدات الطارئــة علیــه عبــر نــل
ــاة لالنســان فــي كــل  الحقــب المتعاقبــة وبمــا ان الناحیــة االقتصــادیة شــكلت عصــب الحی
 وقــت وحــین لــذا عزمــت علــى اختیــار موضــوع هــو محــور الحیــاة االقتصــادیة وعمادهــا

فیما تقدم كان من جملة الدوافع التي قـادتني الختیـار موضـوع رسـالتي الموسـومة الـري و 
  . والزراعة عند العرب في عصر ما قبل االسالم 

ولسعة الجزیـرة العربیـة ركزنـا بالدراسـة والبحـث علـى منطقـة شـبه الجزیـرة العربیـة 
مــة البحــث مقد نوقــد تضـم) الحجـاز ونجــد وتهامـة والعــروض والـیمن ( وتحدیـدًا منطقــة 

ملخــص باللغــة و االولیــة والمصــادر الثانویــة المصــادر واربعــة فصــول وخاتمــة مــع قائمــة 
  . االنكلیزیة 
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ــــذا راعینــــا فیهــــا التسلســــل . وبمــــا ان فصــــول الرســــالة هــــي جوهرهــــا االساســــي  ل
التاریخي لالحداث قاصدین اعطاء وصف دقیق وواضح عن طبیعة الري وطرقـه ونظـم 

عرضـــًا لمـــوارد  الفصـــل االولمقومـــات لـــذا ضـــم  الزراعــة وركائزهـــا ومـــا یتعلـــق بهـــا مـــن
ئها واهمیتهـا المائیة المتمثلة باالمطار واالودیة والعیون والینابیع من حیث انواعهـا واسـما

  .من كل منها واماكن توزیعها الجغرافي في شبه الجزیرة العربیةودرجة االستفادة 
الخـزن للمیـاه  كاالبـار مـن فقد اشرنا فیه الى وسائل السـیطرة و  الفصل الثانياما 

حیـــث عملیـــات االســـتدال علـــى امـــاكن تواجـــد المیـــاه الجوفیـــة وطـــرق حفـــر االبـــار واهـــم 
االدوات الحفـر وكـذلك السـدود مـن حیـث بنائهـا توزیعهـا فـي شـبه الجزیـرة العربیـة وانــواع 

  .اخرى كالصهاریج والقنوات والمصانع والسكر واالحباس 
منصــبًا حــول اهمیــة العمــل الزراعــي بــدًا مــن  كــان تركیزنــا الفصــل الثالــثامــا  

اختیــــار االراضــــي الصــــالحة للزراعــــة واســــالیب الحراثــــة والحصــــاد ونوعیــــة المحاصــــیل 
المزروعة ضمن نطاق شبه الجزیـرة العربیـة موضـوع الدراسـة ، وبمـا ان الزراعـة بحاجـة 

لمعـامالت یتمحـور حـول ا الفصـل الرابـعلـذا كـان . الى قوانین تنظیم وتنسیق معامالتهـا 
الزراعیة كالزراعة والقصارة والمحاقلة والمخابرة والمؤاكرة والمساقاة والمخاضرة والمحاینة 
والجمعیـات الزراعیــة وانــواع اخــرى مــن المعـامالت كــذلك اشــرنا الــى الضــرائب المرتبطــة 
بــاالرض مــن حیــث اصــنافها وطــرق جبایتهــا والــى طبیعــة الملكیــة الزراعیــة قبــل االســالم 

  . صر الرسالة وما طراء علیها من تغیرات مرورًا بع
الـذي  مـروالمراجـع اال كتـبناثرت في ثنایـا العدیـد مـن الوبما ان مادة البحث قد ت

ــأتي فــي مقدمــة هــذه المصــادر القــران  تطلــب منــا صــبرًا وتحمــًال فــي جمعهــا وترتیبهــا وی
ـــي الرســـالة كلهـــا ـــه الكریمـــة ف ـــى معظـــم ایات ـــث اعتمـــدنا عل ـــب الصـــ. الكـــریم حی حاح وكت

لمحمـد بـن اسـماعیل البخـاري ) صـحیح البخـاري ( والحدیث النبوي الشـریف مثـل كتـاب 
البـي الحســین مسـلم بـن الحجـاج بـن مســلم ) صـحیح مسـلم(وكتـاب ) م٨٦٩/هــ٢٥٦ت (
لمحي الدین ابو زكریـا یحیـى )  صحیح مسلم بشرح النووي(وكتاب ) م٨٧٤/هـ٢٦١ت (
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) (فائدة فـي بیـان احادیـث الرسـول  والتي كانت ذات) م ١٢٧٨/هـ٦٧٧ت ( النووي 
فــي الحــدیث ذكــر الزراعــة فــي  لثالــثافــي الفصــل  ومعرفــة معانیهــا وخاصــة مــا یتعلــق

فــي الفصــل الرابــع وبالــذات المعــامالت الزراعیــة وبیــان مــا كــان ســائدًا و النبــوي الشــریف 
( منها قبل االسالم وكذلك االسـتعانة بالمصـادر االدبیـة والمعـاجم اللغویـة واهمهـا كتـاب 

وكتـــاب ) م١٠٦٥/هــــ٤٥٨ت (            البـــي الحســـن علـــي بـــن ســـیدة ) المخصـــص 
تـاج (وكتـاب ) م١٣١١/هــ٧١١ت (لجمـال الـدین ابـو الفضـل بـن منظـور) لسان العـرب(

وهــذه ) م١٧٩٠/هـــ١٢٠٥ت ( لمحمــد مرتضــى الزبیــدي ) العــروس فــي جــواهر القــاموس
الكتــب كانــت ذات فائــدة بالغــة فــي فصــول الرســالة كلهــا مــن حیــث تفســیرها للعدیــد مــن 

امـا الكتـب التاریخیـة فلهـا . ول اسـتخدامها معاني الكلمات واعطاء المعلومات المهمـة حـ
السـیرة (مكانة ممیزة فلقد غطـت معلوماتهـا فصـول الرسـالة كلهـا واهـم هـذه الكتـب كتـاب 

البـــي ) ر مكـــة اخبـــا(وكتـــاب ) م٨٢٨/هــــ٢١٣ت ( البـــن هشـــام               ) النبویـــة
 حمـدأل) فتوح البلدان( وكتاب )م٨٦٤/هـ٢٥٠ت ( الولید بن محمد بن عبد اهللا االزرقي 

ت (البــن بصــال ) الفالحــة(وكتــاب ) م٨٩٢/هـــ٢٧٩ت (بــن یحیــى بــن جــابر الــبالذري 
ر الدین علـي بـن احمـد لنو ) وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى(وكتاب )م١١٠٥/هـ٤٩٩

وكانـت معلومـات هـذه الكتـب متنوعـة مـن حیـث تنـاول ) م١٥٠٥/هـ٩١١ت (ي دالسمهو 
أفادتنــا بالمعلومــات القیمــة  مـاكا نهــیــث تواجـدها وطــرق االســتدال عالمیـاه الجوفیــة مــن ح

  . حول العملیات الزراعیة والحاصالت الزراعیة 
امـــا كتـــب الجغرافیـــة فلقـــد تنـــاثرت معلوماتهـــا فـــي فصـــول الرســـالة كلهـــا وخاصـــة 

فــي اعطــاء المعلومــات الجغرافیــة عــن كــل منطقــة ومعرفــة ظروفهــا الفصــل االول وذلــك 
ـــاب المناخیـــة واهـــم االســـباب لنجـــاح زرا ـــب كت ـــة بهـــا واهـــم هـــذه الكت        عـــة محاصـــیل معین

) م٨٨٩/هـــ٢٧٦ت( لمحمــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتیبــة ) االنــواء فــي مواســم العــرب ( 
 (        وكتـاب ) م١٠٣٠/هــ٤٢١ت (البي علي المرزوقي ) االزمنة واالمكنة(وكتاب 

  ) . م٢٢٨/هـ٦٢٦ت ( شهاب الدین عبد اهللا الحموي البي عبد اهللا) معجم البلدان 
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امـــا المراجـــع الحدیثـــة فلقـــد كانـــت هـــذه المراجـــع عدیـــدة والتـــي كانـــت ذات فائـــدة فـــي 
المفصـل فـي ( توضیح بعض المعلومات التي وردت بالرسـالة واهـم هـذه المراجـع كتـاب 

لــجواد علـي  الـذي یعـد المرجـع االسـاس لتـاریخ العـرب قبـل ) تاریخ العرب قبل االسالم 
لـ صالح احمد العلـي وكتـاب ) لعرب قبل االسالممحاضرات في تاریخ ا(االسالم وكتاب 

  . للمؤلف احمد ابراهیم الشریف ) مكة والمدینة في الجاهلیة وعصر الرسول(
ــاه ان اكــون قــد وفقــت باعطــاء هــذا الموضــوع حقــه مــن الدراســة  وختامــًا كــل مــا اتمن

لتوفیـق والبحث وان یكون ذا فائدة لكل قارئ وباحـث عـن المعرفـة والحقـائق والحمـد هللا وا
  . منه وحده 
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یشـكل المـاء اهمیـة كبیـرة فــي حیـاة العـرب ، فكانـت نظــرتهم لـه نظـرة قائمـة علــى 
فالســـومریون قدســـوا . التقــدیس فجـــاءت مقترنـــة مـــع تقـــدیس الشــعوب واالمـــم العدیـــدة لـــه 

المیــاه واتخــذوا شــعار االنــاء الفــوار الــذي یمثــل مجــرى نهــر دجلــة والفــرات وهــذا الشــعار 
ــا( وا) انكــي ( ســامي االصــل اذ ان االلهــة  یظهــر وهــو حامــل هــذا الشــعار بصــفته ) ای

وعنــد االقــوام البابلیــة وفــي قــانون . )١(راعــي لشــؤون المیــاه ویعنــي ایضــا تقــدیس النهــرین 
ومن مادتـه الثانیـة یظهـر التقـدیس الكبیـر للمـاء ذلـك مـن خـالل نهـر الـتحكم  )٢(حمورابي
الثانیـة منـه ، والتـي الذي ورد فـي الفقـرة . )٣(  hur – Sagl . lu – DA.Ta )( االلهي

انه اذا القى رجل تهمه ممارسة السحر على رجل أخر ولكنه      لـم یثبتهـا ( یذكر بها 
فأن على الذي اتهم القاء نفسه في النهـر فـأن مـات ثبتـت التهمـة علیـه  واسـتولى الرجـل 

. )٤() الــذي اتهمــه علــى بیتـــه واذ لــم یمــت ونجـــى اســتولى هــو علـــى بیــت الــذي اتهمـــه 
ووصــلت قدسیتـــه . ن الــنص علــى قدســیة المــاء بجعلــه اســاس الحكــم والعــدل یستشــف مــ

  الى درجة العبادة التي سادت في الشرق منذ اقدم االزمـنة فقـد

                                                        
والمكتشـــفات   سوســه ، احمـــد ، تـــاریخ حضــارة وادي الرافـــدین فـــي ضـــوء مشــاریع الـــري الزراعیـــة) ١(

؛ الجمیلـــــي ، هیفـــــاء رشـــــید ، ٣٠، ص ١٩٨٦ -، بغـــــداد  ٢االثریـــــة والمصـــــادر التاریخیـــــة ، ج
ــي المــــوروث االدبـــي والحضـــاري الشــــرقي القـــدیم ، رســـالة ماجســــتیر غیـــر منشــــورة ،  الطوفـــان فـ

  .    ٤٤، ص ٢٠٠٠ -جامعة بغداد ، كلیة اللغات ، بغداد 
سـم ، وقطرهـا ٢٢٥جلت على حجر الدایورت االسود طولهـا وهو مجموعة من المواد القانونیة س) ٢(

مـــادة موزعـــة علـــى اربعـــة واربعـــین حقـــل ذات مـــواد  ٢٨٢ســـم ذات شـــكل اســـطواني تحـــوي  ٦٠
رشــید فـوزي ، الشــرائع . مختلفـة متصـلة بــاالحوال االجتماعیـة والطـب ومعــامالت الشـراء وغیرهـا 

-١٠٩، ص ١٩٧٩–العــراق )  ١٨٨(  العراقیــة القدیمــة ، دار الرشــید للنشــر ، سلســلة دراســات
١١٠    .  

  .     ١٤٢، ص ١٩٨٥ -رشید ، فوزي ، محاضرات باللغة السومریة ، غیر منشورة ، بغداد) ٣(
 )4( Driver and J.Miles , The Babylon laws. Vol . ll , oxford  ,1955 pa . 10 ; 

.   ١١٨، فوزي ، الشرائع العراقیة القدیمة ، ص    رشید 



  

  
  الموارد المائیة في شبه الجزیرة العربیة  : الفصل االول  

  

  

  . )١() اوسیرس( اله المصریون النیل ودعوه  
مقـدس  ال . )٢(اما الفرس القدماء فلقد قدسوا المـاء ایضـا فالمـاء عنـد الزرادشـتیة 

واعتبـروا ان قدسـیة المـاء تقتضـي ابقـاءه . )٣(ون ان به حیاة كل شـيءیغسلون به ویعتقد
بعیــدًا عــن النجاســة واالســتفادة منــه للشــرب وروي المزروعــات مــن أجــل مظــاهر الخیــر 

  .)٤(على االرض المزروعة 
مزدا الذي خلق في بدایة االمر السماء ثم خلق  -یعتقد الفرس القدماء ان اهورا 

  .)٥(تي حوت على كل االمور والقضایا المادیة الماء وقد خلق السماء ال
وقـد خلـق ) Ardvisor) ( أردفیسـور ( مزدا اله المیاه واسـمه  –كما خلق اهورا 

مــزدا حراســًا  –كمــا جعــل اهــورا . )٦(مــع االلــه ارواحــًا اخــرى لمســاعدته فــي امــور كثیــرة 
احـــد ) Khurdad(ومـــراقبین للمـــاء یراقبـــون جریانـــه فـــي البحـــار واألنهـــار وكـــان خـــرداد 

  . )٧(الحراس الموكل الیهم هذه المهمة 

                                                        
  .   ٣٢، ص ٢سه ، احمد ، تاریخ حضارة وادي الرافدین ، جسو ) ١(
هـي مركـز المجـوس فـي ) میـدیا( هـم اصـحاب زرادتـش الـذي كـان مسـقط راسـه فـي : الزرادشتیه ) ٢(

المنطقـــة المســـماة االن اذربیجـــان ومـــن تعالیمـــه ان مـــن لـــه فكـــر طیـــب وقـــول طیـــب وعمـــل طیـــب 
داود الجلبــي ، : ر ،الفندیــداد ، ترجمــة كســب الجنــة ومــن لــه فكــر ســيء وقــول ســيء مصــیره النــا

  ؛ ١٤ – ١٠، ص ١٩٥٢مطبعة االتحاد الجدیدة ، الموصل ، 
 Bolochet , Revuede  historire desreligions , t , 32 paris , 1895 . p . 110 .        
 –د ابـن الجـوزي ابــو الفـرج عبــد الـرحمن بــن علـي ، تلبـیس ابلــیس ، مكتبـة الشــرق الجدیـد ، بغــدا) ٣(

  .     ٧٥، ص ١٩٨٣
  .    ٧٢، ص ١٩٨٥ –، تصدر عن الجامعة االردنیة  ٧البدور ، سلیمان ، المجلة الثقافیة ، ع) ٤(

 )5( Benreniste, Le Dieu ohr Mazd et le Dieu Ahrimau, paris - 1960 , p.120.  
)6(  P . Gignoux , l’enfer , etle paradis , dapresles ources pchlevies , in , J , 
A , T , 254 , Paris , 1968 , p . 112 .    
)7( M. Mole , culte my the et cos mo logie dans llran ancicn , le problence 
Zoro astrieu etle Tradition Maz deenc , Paris -1963 , P . 517 .  
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ــــــه               ــــــى ان المــــــاء اســــــاس كــــــل شــــــيء حــــــي كمــــــا جــــــاء فــــــي قول ــــــدل عل وهــــــذا ی
ـــــاِء ُكــــلَّ َشــــْيٍء َحــــيٍّ  تعــــالى  ــــا ِمــــَن اْلمَ ْلنَ َجعَ ولقـــــد اشــــار القــــران الكــــریم الـــــى        ) ١( وَ

انسـان ودواب ونبـات فضـًال عـن  اهمیة الماء في ایات عدیدة  بینت فائدتـه لالحیـاء مـن
: ومــن ذلـك قولــه تعــالى . )٢(كونـه مــن المصـادر التــي تعتمـد علیهــا االرض فـي االرواء 

 وَن هُ َشَجرٌ ِفیِه تُِسیمُ ِمنْ اٌب وَ هُ َشرَ ُكمْ ِمنْ اءً َل اِء مَ َزَل ِمَن السَّمَ ِه  ُهوَ الَِّذي َأنْ ُكمْ ِب ُت َل ِب نْ ُ ی
ال ــوَن وَ تُ یْ الزَّ عَ وَ رْ وَن الــزَّ ــرُ فَكَّ تَ ٍم یَ ــوْ قَ ــًة لِ ــَك َآلیَ نَّ ِفــي َذلِ اِت ِإ ــرَ ِمــْن ُكــلِّ الثَّمَ ــاَب وَ  نَِّخیــَل وَاْألَْعنَ

ان كل شيء حي ) (عن اصل كل شيء ؟ فكان جوابه ) (كما سأل الرسول .)٣(
  .  )٤(من ماء

وال توجـد زراعــة ناجحــة بــدون تــوفیر المیــاه وانعكــس اهتمــام العــرب بالزراعــة منــذ 
م علـى اهتمـامهم بأسـتثمار المیـاه الموجـودة عـن طریـق مشـاریع األرواء التـي شــكلت القـد

جزءًا من حضارتهم الراقیة من جهة ومن جهة اخرى عكست تطور الزراعة علـى الـرغم 
  .  )٥(من قلة المیاه في الجزیرة العربیة وعلى الرغم احاطتها بمعظم اجزائها

  
  

                                                        
  .  ٣٠: من سورة االنبیاء ایة ) ١(
ال  –،بیـروت  ٨احمـد محمـد شـاكر ، ج:حمد ، المحلـى ،تحقیـق ابن حزم ، ابو محمد علي بن ا) ٢(

 .   ٥٥ت ، ص. 

 .    ١١-١٠:سورة النحل ،ایة ) ٣(

 .   ٢٣٨ت،ص.ال –،عمان٣ابن كثیر،عماد الدین ابي الفداء اسماعیل،تفسیر القران العظیم ،ج) ٤(

محمــد بــن :یــق الهمــداني ، ابــو محمــد الحســن بــن احمــد بــن یعقــوب ، صــفة جزیــرة العــرب ، تحق) ٥(
؛ الــرازي ، احمــد بــن عبــد اهللا ، تــاریخ مدینــة صـــنعاء،  ٨٤،ص ١٩٨٩ –علــي االكــوع ،بغــداد 

 .    ١٢،ص ١٩٧٤–، صنعاء  ١حسین عبد اهللا العمري وعبد الجبار زكار ، ط: تحقیق 
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احــــد دائــــم الجریــــان یصــــب مــــاؤه فــــي       كمــــا ال یوجــــد فــــي الجزیــــرة العربیــــة نهــــر و 
، غیــر ان هنالــك اعتقــادات تشــیر )٢(ولــیس فیهــا نهــر او بحــر یحمــل ســفینة . )١(البحــر 

الى وجود األنهار في الجزیرة العربیـة فـي أزمنـة سـابقة فقـد ذكـر هیـرودتس ، نهـر سـماه 
رًا كمــا ذكــر بطلیمــوس نهــ) االحمــر( واعتقــد انــه یصــب فــي البحــر االرتیــري ) كــورس(

، ثــم یسـیر نحـو الشــمال )٣(، اشـار الــى انـه ینبـع مــن منطقـة نجـران ) الرا(عظیمـًا سـماه 
الشــرقي الــى ان یصــب فــي الخلــیج العربــي ، كمــا ذهــب بعــض البــاحثین ان الكثیــر مــن 
اودیة الجزیـرة كانـت انهـارًا واسـتدلوا علـى هـذا مـن الترسـبات الموجـودة فـي األودیـة وهـي 

األنهــار وكــذلك مــن العثــور علــى اثــار مســاكن علــى حافــات  غالبــًا مــا توجــد فــي قیعــان
  .)٤(األودیة 
ومهما یكن من األمر فان هذه االعتقادات ظلت مجرد تخمینات ولم تصـل الـى  

ادلــة قطعیــة یمكــن األخــذ بهــا لبرهنــة حقــائق علــى اســبقیه وجــود األنهــار فــي تلــك المــدة 
  . )٥(وذلك من اثر الجفاف فیها 

ن اعتمـــاد الزراعـــة علـــى األمطـــار خاصـــة فـــي أقســـامها وعلـــى ایـــة حـــال فقـــد كـــا
الجنوبیـــة واألودیـــة والعیـــون والینـــابیع وكـــذلك عملیـــات حفـــر اآلبـــار الســـتفادة مـــن المیـــاه 

  .الجوفیة 

                                                        
 .٢١،ص ١٩٦٥–،دار الكشاف  ٤،ط ١حتي ، فیلب واخرون ، تاریخ العرب المطول ،ج)  ١(

 .    ٧ت ،ص.ال  -م . ، ابي اسحاق ، كتاب االقلیم ،ال االصطخري )  ٢(

ـــدین أبـــي عبـــد اهللا ، معجـــم )  ٣( ـــیمن مـــن ناحیـــة مكـــة ، یـــاقوت الحمـــوي، شـــهاب ال مـــن مخـــالیف ال
 .    ٢٦٦،ص ١٩٧٧–، بیروت  ٥البلدان ، مج

،  ١٩٧٨-، بیــــروت  ٢، ط ١علــــي ، جــــواد ، المفصــــل فــــي تــــاریخ العــــرب قبــــل االســــالم ، ج)  ٤(
،  ١٩٨٨ –؛ مهــــــران ، محمــــــد بیــــــومي ، الحضــــــارة العربیــــــة ، مصــــــر  ١٦٠ص - ١٥٨ص
 . ٢٣٦ص

 .    ١٦٠،ص ١علي ، المفصل ،ج)  ٥(
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، )١(حــرث والنســل لهلــك التــأتي االمطــار فــي مقدمــة المــوارد المائیــة التــي لوالهــا 
، وقـد ورد لفـظ )٢(والمطر یعني الماء المنسكب من السماء ، وارتبط اسم المطر بالخیر 

ــُة المطــر فــي القــرآن الكــریم بقولــه تعــالى  ــَف َكــاَن َعاِقبَ رْ َكیْ ُظ ــانْ ــرًا فَ َط ِهمْ مَ ــیْ ــا َعَل نَ رْ َط َأمْ وَ
ْجِرِمیَن  وجـاء فـي  )٥(، او الثقیـل)٤(، هـو المطـر الشـدید ) وابل( ، وسمي المطر  )٣(اْلمُ

یتـًا ِمـْن القرآن الكریم قولـه تعـالى  ثِْب تَ ـِه وَ َضـاِت اللَّ رْ تَِغـاءَ مَ مُ ابْ ُ ه اَل ـوَ ـوَن َأمْ ِفقُ نْ ُ ـِذیَن ی ـُل الَّ ثَ مَ وَ
ا وَ  َ ه ُِصبْ مْ ی ِإْن َل ِن فَ یْ ا ِضْعفَ َ ه آتَْت ُأُكَل ٌل فَ اِب ا وَ َ ه ٍة َأَصابَ وَ بْ رَ ثَِل َجنٍَّة ِب فُِسِهمْ َكمَ ـهُ َأنْ اللَّ لٌّ وَ ٌل فََط اِب

وَن بَِصیرٌ  ُل ا تَْعمَ مَ وسـمي . )٧(اما الطل فهو اضعف المطر ولـه مـن االثـر القلیـل  )٦( ِب
  .)٨(ومدلولها المساعدة ) الغیث ( المطر 

                                                        
 .٢٣١، ص١٩١٣ –، القاهرة ٤، ج١ابن عبد ربه ، شهاب الدین احمد ، العقد الفرید ، ط) ١(

. ال   -یـروت نـدیم مرعشـلي ، ب: االصفهاني ، الراغب ، معجـم مفـردات الفـاظ القـرآن ، تحقیـق ) ٢(
 .٤٩٠ت ، ص

 .    ٨٤: سورة االعراف ، ایة ) ٣(

ـــــت ) ٤( ـــــار الصـــــحاح ، الكوی ـــــادر ، مخت ـــــد الق ـــــن عب ـــــي بكـــــر ب ـــــن اب ت ، . ال  -الـــــرازي ، محمـــــد ب
 .   ٤٨٥ص

 .    ٥٤٧االصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات الفاظ القرآن ، ص) ٥(

 .   ٢٦٥: سورة البقرة ، ایة ) ٦(

 . ٣١٥اغب ، معجم مفردات الفاظ القرآن ، صاالصفهاني ، الر ) ٧(

، مــادة غیـــث، ٢ابــن منظــور ، ابـــو الفضــل جمـــال الــدین محمـــد بــن مكــرم ، لســـان العــرب ، مـــج) ٨(
 .   ١٧٥ت ، ص. ال  -بیروت 
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، وجـــــــاء فـــــــي القـــــــرآن )١(وغـــــــاث الغیـــــــث األرض أي أصـــــــاب المطـــــــر األرض 
اتُ الكریم بَ ٍث َأْعَجَب اْلُكفَّارَ نَ ثَِل َغیْ بَّـهُ ،وكذلك مـا جـاء فـي قولـه تعـالى)٢( هَكمَ ـَدَعا رَ فَ

تَِصـرْ  انْ وٌب فَ ْغُل ِمـرٍ َأنِّي مَ َ ه نْ ـاٍء مُ مَ اِء ِب اَب السَّـمَ ـوَ ـا َأبْ تَْحنَ فَ ـاْلتَقَى فَ ونـًا فَ ُ َض ُعی ـا اْألَرْ نَ رْ فَجَّ وَ
ٍر قَْد قُِدرَ  ى َأمْ اءُ َعَل   )٣( اْلمَ

ــا یــذكر اهللا فــي كتابــه العزیــز قصــة         وذلــك بــان أرســل مــن ) (نبیــه نــوح وهن
، كما نبعت العیـون مـن جمیـع أرجـاء األرض )٤(السماء مطر لم تعهده األرض من قبل 

او األرض ) المطــر(فــالتقى مــاء الســماء واألرض ، وهنــا كــان المــاء ســواء مــاء الســماء 
) (حیـث ارسـل اهللا نـوح . )٥(كعقاب للبشر جزاء كفرهم وارتكابهم االثـام والمعاصـي 

یدعو قومه الى عبادة اهللا ال سواه وینذرهم عـن اشـغالهم بعمـل المعاصـي والـذنوب لكـي ل
ال یصـــیبهم غضـــب اهللا ، والصـــرارهم علـــى الكفـــر كـــان عقابـــه بارســـال الطوفـــان علـــیهم 

ــًا مــن اهللا للنــاس  ولقــد اتفقــت التــوراة علــى ذلــك ایضــًا فلقــد اكــدت ان . وبهــذا كــان عقاب
  .)٦(رض وامتالئها بالعنف والشر الطوفان كان عقابًا لفساد اال

  
  
  
  
  
  

                                                        
 .٤٨٥الرازي ، مختار الصحاح ، ص) ١(

 .   ٢٠: سورة الحدید ، من االیة )  ٢(

 .   ١٢ – ١٠:سورة القمر ، االیات ) ٣(

 .   ٨١،ص١٩٨٦ –، مكتبة النهضة ، بغداد ٢ابن كثیر ، قصص االنبیاء ، ط) ٤(

 .   ٣٩٠، ص٤ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، م) ٥(

 .   ١٤٢الجمیلي ، هیفاء رشید ، الطوفان في الموروث االدبي والحضاري ، ص) ٦(
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وهـو ) القطقـط( سمي المطر بعدة اسـماء منهـا مـا یـدل علـى كثرتـه وقلتـه فسـمي 
وهـو ) الـبغَش (وهـو فوقهمـا و ) الطـش (، ووهو فوق القطقط ) الرذاذ( اصغر المطر و 

وهـو ) الـرك( الخفیـف وسـمي كـذلك ، وهـو المطـر ) الدثـة( اكثر مـنهم ، وسـمي المطـر 
( من المطر الضعیف ، ال نفع له اال انـه مـن التبعـة أي یتبعـه المطـر ، وسـمي المطـر 

وهـو المطـر الـدائم ال رعـد بـه ) الدیمیـة ( ، وهـو المطـر الكثیـر ، وسـمي كـذلك ) الجودة
وهو ) الدق( ، وسمي كذلك )٢(وهو المطر القلیل ) الخرس( ، وسمي المطر )١(وال برق 

َأوْ َكَصــیٍِّب ِمــَن وقــد جــاء فــي قولــه تعــالى )٤( )الصــیب( وســمي . )٣(المطــر المســتمر 
اءِ    :كقول جریر ) السماء( ، وسمي المطر  )٥(السَّمَ

عیناه وان كان غضابا      اذا سقط السماء بارض قوم           )٦(رَ
  . )٧(تعني المطر الذي یتساقط بعد الحر الشدید) دث(وكلمة 
اصــابتنا الســماء بــدث ، وهــو المطــر القلیــل : " عرابــي عــن المطــر ، فقــال ُســئَل ا

مطـر : " ، ودثا اشـتق مـن دثنـي اذ نقـول )٨(" الذي ال یرضى الحاضر ویؤذي المسافر 
                                                        

 .   ٨٩ -٨٥ـ ، صه ١٣٣٢ –، حیدر اباد ٢المرزوقي ، ابو علي ،االزمنة واالمكنة ، ج) ١(

عبد السـالم محمـد هـارون ،  بغـداد : ابن درید ، ابو بكر محمد بن الحسن ، االشتقاق ، تحقیق ) ٢(
 . ٥١٩، ص ١٩٥٨ –

،     ١النــــــویري ، شــــــهاب الــــــدین احمــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب ، نهایــــــة االرب فــــــي فنــــــون االدب ، ج) ٣(
 .    ٧٦ت ، ص. ال  -القاهرة 

 . ٢٩٦معجم مفردات الفاظ القرآن ، صاالصفهاني ، الراغب ، ) ٤(

 . ١٩: سورة البقرة ، من االیة ) ٥(

عــز الــدین : ابــن دریــد ، وصــف المطــر والســحاب ومــا نعتــه العــرب الــرواد مــن البقــاع ، تحقیــق ) ٦(
 .    ٣٧ت ، ص. ال  -التنوخي ، دمشق 

 .    ١٤٧، ص ٢ابن منظور ، لسان العرب ، مادة دث ، مج) ٧(

 .  ١٣٤، ص٢االزمنة واالمكنة ، ج المرزوقي ،) ٨(
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واصــل الكلمــة هــو دفــئ او مــن الــدفء " دثنــي وهــو الــذي یجمــع بــین الحمــیم والصــیف 
وینـزل ) ذنـم( النقـوش المسـندیة  ، ویعبـر عـن المطـر فـي )١(ویأتي هذا المطر في صیفاً 

والربیــــع ویقــــال لـــــه               ) خــــرف( المطــــر فــــي الــــیمن فــــي موســــمین ، الخریــــف ویقــــال لــــه 
  . )٢() دثان( 

، وحیا اهل الـیمن  )٣(كونه یسم االرض بالنبات) وسیماً (ومطر اول السنة یدعى 
عدیـدة منهـا  باالمطار التي تنـزل فصـل الصـیف وسـمي المطـر فـي هـذا الفصـل باسـماء

، كـذلك سـمي بـاكور الـي انـه جـاء فـي وقـت مبكـر )٥(، وسمي صـیفیًا )٤(رمضیًا ونسمیًا 
هكـذا فلقــد اختلفــت اســماء االمطــار حســب كمیاتــه وشــدة وقوعــه علــى االرض وقــت . )٦(

  .نزوله 

                                                        
عبــد الســالم محمــد : ابــن فــارس ، ابــي الحســن احمــد بــن زكریــا ، معجــم مقــاییس اللغــة ، تحقیــق )١(

 .    ٢٨٧هـ ، ص١٣٦٦ –، القاهرة ٢هارون ، ج

ـــة االكلیـــل ، الســـنة ) ٢( ،  ٦علـــي ، جـــواد ، مصـــطلحات الزراعـــة والـــري فـــي كتابـــات المســـند ، مجل
 .    ٣٩، ص ١٩٨٨–صنعاء 

ت ،        . ال –، بیــــــروت  ٢ابــــــن ســــــیدة ،ابــــــو الحســــــن علــــــي بــــــن اســــــماعیل ، المخصــــــص ،مــــــج ) ٣(
 .٨٠ص

،  ١٩٥٦ –ابــن قتیبــة ،ابــو محمــد عبــد اهللا بــن مســلم ، االنــواء فــي مواســم العــرب ،حیــدر ابـــاد ) ٤(
   ١١٥-١١٤ص

 . ٦٩ابن درید ، االشتقاق ،ص) ٥(

 . ١٢٣،ص ٢ابن سیدة ،المخصص ،مج) ٦(
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  -:أعطى اخوان الصفا تفسیر لتكوین المطر هو 

شمس اذا طلعت على افاق البالد واشـرقت علـى جـو الهـواء وأضـاءت وجـه ان ال
االرض حمت البحار واألنهار ولطف اجزاؤهـا وصـارت بخـارًا لطیفـا خفیفـًا وارتفعـت فـي 
الهــواء فــي جــو الســماء حتــى بلغــت الســطح البــارد اثــرت علیهــا فبــردت هنالــك واجتمعــت 

ـــى  وغلظـــت وتراكمـــت وصـــارت غیومـــًا وســـحابًا وضـــبابًا بعـــد تراكمهـــا تســـوقها الریـــاح ال
والتفســیر الحــدیث .    )١(رؤوس الجبــال ووجــوه البــراري والقــرى فتهطــل االمطــار هنــاك 

لنشــوء المطــر مشــابها لمــا فســره اخــوان الصــفا وهــو ان الســحب تتكــاثف حولهــا االبخــرة 
التــي تهــبط درجـــة حرارتهــا فتـــؤدي الــى تكاثفهمــا وتغلظهمـــا فتســقط االمطـــار امــا نتیجـــة 

ارات الهوائیـة الصـاعدة او الصـطدام الریـاح بالمرتفعـات لهـذا تقسـم االمطـار بالوقـت للتی
  -:الحاضر الى 

  االمطار التصاعدیة  .١
  االمطار التضاریسیة  .٢
  . )٢(االمطار االعصاریة   .٣

وكــل هــذه االمطــار مــن بخــار االرض والبحــار ینــزل بهــا اهللا مــن الســماء فتحــي 
تَْصـِریفِ :االرض والشـجر قــال تعــالى  اِء  وَ ــمَ َن السَّ ــیْ ِر بَ َسـخَّ ــَحاِب اْلمُ السَّ ــاِح وَ یَ الرِّ
وَن  ْعِقُل ٍم یَ قَوْ ِض َآلیاٍت لِ اْألَرْ   .  )٣(  وَ

اما حجم قطرة الماء من حیث صـغرها وكبرهـا یتوقـف علـى المسـافة مـابین الغـیم 
واالرض فكلما قرب السحاب من االرض كانت القطرة اكبر وعكسه فـي           بعـده 

                                                        
 .  ١٥٦-١٥٥،ص ١٩٧٥-،بیروت  ٢رسائل اخوان الصفا وخالن الوفا ،مج )١(

 . ١٧٨-١٧٦،ص ١٩٧٠ –رفلة ، فلیب ، الجغرافیة الطبیعیة ، ترجمة احمد سامي ، القاهرة ) ٢(

 .  ١٦٤:سورة البقرة ، من أیة ) ٣(
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. )٢(یختلف المطـر عـن النـدى اذ ان بخـاره أنحـدر الـى االرض مـن دون السـحاب ، و )١(
  : وجاء في وصف المطر ما قاله أمرؤ القیس 

  . )٣(دیمیة هطالء فیها وطن      طبقة االرض تجري وتدار        
ویعــد مــاء المطــر مــن افضــل المیــاه فــي الســقي وذلــك لعذوبتــه ورطوبتــه واعتدالــه 

حسـنًا فهــو یغـوص فــي جمیـع اجـزاء االرض وتتقبلــه النباتـات كلهــا  مـن حیـث تقبلــه قبـوالً 
، وتعــد بقــاع الجزیــرة العربیــة مــن االرض الجافــة القلیلــة االمطــار  )٤(مــن خضــر وثمــار 

لدرجة ان سقوط هذه االمطار یكون كل ثـالث . )٥(وخاصة اقسامها البعیدة عن البحر  
  .)٦(او اربع سنوات  

فلقد اعتمد العرب علیها في الري والزراعة وبرعـوا فـي على الرغم من هذه القلة  
، وسـمي هـذا العلـم )٧(تمیز السحب الممطرة من غیرهـا والتنبـؤ بمواعیـد سـقوط االمطـار 

والــذي یــنص علــى االســـتدالل بالســحب واحوالهــا والوانهـــا " علــم نــزول الغیـــث " عنــدهم 
  .)٨(والریاح والبرق على المطر 

                                                        
 . ٣١-٣٠ت ،ص.ال  –، بغداد  ٢ابو زید احمد بن سهل ، البدء والتاریخ ،ج: المقدسي ) ١(

 . ١٩٢،ص ٢المرزوقي ، االزمنة واالمكنة ،ج ) ٢(

 . ٢٩٣،ص ٢ابن عبد ربه ، العقد الفرید ،ج) ٣(

 . ٣٩،ص ١٩٥٥–ابن البصال ، الفالحة ، تطوان ) ٤(

 .  ١٥٨،ص ٧علي ، المفصل في تاریخ العرب ،ج) ٥(

،  ٢س ،جالــدیار البكــري ،حســین بــن محمــد بــن حســن ، تــاریخ الخمــیس فــي احــوال انفــس النفــی) ٦(
 .  ١٤،ص ١٨٦٦–القاهرة 

محمـــد : االلوســـي ،محمـــود شـــكري البغـــدادي ، بلـــوغ االرب فـــي معرفـــة احـــول العـــرب ، تحقیـــق ) ٧(
؛ الخضــــري بــــك ،محمــــد ،  ٣٥٨ت ،ص. ال -، مطــــابع الكتــــاب العربــــي  ٣بهجــــة االثــــري ،ج

 . ٤٩ت ، ص. ال -، القاهرة  ١،ج ٣محاضرات في تاریخ االمم االسالمیة ،ط

ش كبرى زادة ، احمد بن مصطفى ، مصباح السـعادة ومفتـاح السـیادة فـي موضـوعات العلـوم طا) ٨(
 . ٣٣١، ص١٩٨٥–، بیروت ١، مج
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  :االستدالل بواسطة الشمس  .١
ـــي  ـــاذا ظهـــرت الشـــمس وف ـــى المطـــر ف ـــي االســـتدالل عل ـــة كبیـــرة ف للشـــمس اهمی
وسطها شيء من الغیم دل ذلك على المطر واذا غربت وحولها قطع مـن السـحاب دل 

واذا احمر شعاع الشمس عنـد طلوعهـا دل علـى          الجـدب ) ١(ذلك على المطر 
  .  )٣(لیل المطر وعند غروبها یكون د)٢(

  االستدالل بواسطة لون السحاب  .٢
ـــوان الســـحب وانواعهـــا ،  ـــي التنبـــؤ علـــى ســـقوط المطـــر مـــن ال اعتمـــد العـــرب ف

ولقـــد جـــاء ذكرهـــا فـــي القـــران . )٤(فالســـحاب اجـــرام تحمـــل المطـــر بـــین الســـماء واالرض 
ـــتُمْ  الكـــریم بقولـــه تعـــالى  وَن َأَأنْ ُ ب ـــِذي تَْشـــرَ ـــاءَ الَّ تُمُ اْلمَ َأیْ ـــرَ ْحـــُن  َأفَ ـــْزِن َأمْ نَ ُ ِمـــَن اْلمُ ـــوه َزْلتُمُ َأنْ

وَن  ِزُل نْ   .  )٥( اْلمُ
وذهب الحكماء على ان السحاب بخار یتصـاعد مـن االرض بفعـل الریـاح التـي 
تجمعه وترتفع به الـى الطبقـات البـاردة لتتكـاثف ویسـقط المطـر والسـحب مصـنفه حسـب 

ســـحابًا واذا انتشـــر فـــي  نشـــئتها فـــأول الســـحاب النشـــيء فـــاذا انســـحب فـــي الهـــواء صـــار

                                                        
ابـــن المجـــاور ، جمـــال الـــدین ابـــي الفـــتح یوســـف بـــن یعقـــوب ، صـــفة بـــالد الـــیمن ومكـــة وبعـــض ) ١(

ــــــوففرین ، ط: الحجــــــاز المســــــماة بتــــــاریخ المستبصــــــر ، تحقیــــــق  ،  ١٩٨٦ –م .، ال ٢اوســــــكار ل
 .   ١٥٩ص

 .  ١٠، ص ٢ابن سیدة ، المخصص ، مج) ٢(

 .  ١٧٩ – ١٧٧ابن قتیبة ، االنواء ، ص) ٣(

ـــــي ، صـــــبح االعشـــــى فـــــي صـــــناعة االنشـــــا ، ج) ٤( ـــــن عل ـــــاس احمـــــد ب ،        ٢القلقشـــــندي ، ابـــــي العب
 .   ١٧٧ت ، ص.ال  -القاهرة  

 .   ٦٩-٦٨:سورة الواقعة ، ایة ) ٥(
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السماء صار غمامًا واذا صار له صوت رعد قیل عنه عقر واذا صار له ظل قیل عنه 
ویـدل السـحاب االسـود علـى )٢(ویدل ظـل الـدجن علـى االرض علـى المطـر . )١(عارضاً 

  . )٣(الغیث أما االبیض المبرق اما اذا اشتد البیاض كان دلیًال على ان الماء فیه 
  اسطة شكل السحاب االستدالل بو  .٣

كذلك عرف الغیث من اشكال السحب فقد روي عن اعرابـي ضـریر تقـوده ابنتـه 
وهـي ترعــى غنیمـات لهــا فـرأت ســحابًا فقالـت یــا ابـة جاءتــك السـماء فقــال كیـف ترینهــا ؟ 

ارعــي غنیماتــك فرعــت ملیــا ثــم : قالـت كأنهــا فــرس دهمــاء تجــر جاللهــا ، قــال االعرابــي 
ارعـي : كأنهـا عـین جمـل طریـف قـال : كیـف ترینهـا ؟ قالـت قالت جاءتـك السـماء فقـال 

سـطحت : غنیماتك فرعت ملیًا ثم قالت یا ابة جاءتك السماء فقـال كیـف ترینهـا ؟ قالـت 
ادخلي غنیماتك فقد جاءت السماء شطالها الـزرع وایعـن وأخضـر ونظـر : وابیضت قال 

)٤( .  
  االستدالل بواسطة البرق  .٤

لـى المطـر فـأذا ابرقـت السـماء مـن جهـة الجنـوب كما استدل العرب من البرق ع
ـــر واذا كـــــان البـــــرق ولیفـــــًا أي لمـــــع لمعتـــــین دل علـــــى قـــــرب وقـــــوع       دل ذلـــــك علـــــى مطــ

  . )٥(المطر 
  

                                                        
 .   ١٧٩-١٧٧، ص ٢عشى ، جالقلقشندي ، صبح اال) ١(

 .   ٢٨، ص ١٩٢٨ -، القاهرة ٨المرصفى ، سید بن علي ، رغبة االمل في كتاب الكامل ، ج) ٢(

 .  ١٧٥ – ١٧٠ابن قتیبة ، االنواء ، ص) ٣(

ولمزیـــد مـــن التفاصـــیل حـــول هـــذا الموضـــوع .  ٧٤ابـــن دریـــد ، وصـــف الســـحاب والمطـــر ، ص) ٤(
 .   ٧٧-٧٢، ص ١جالنویري ، نهایة االرب ، : ینظر 

 .  ١٧٩ – ١٧٧ابن قتیبة ، االنواء ، ص) ٥(
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  االستدالل بواسطة القمر والشهب  .٥
كذلك استدل العرب على المطـر مـن القمـر والشـهب فـاذا اهـل الهـالل فـي لیلتـه 

نقــاط حمــراء او ســوداء دل ذلــك علــى المطــر الخفیــف الثالثــة او الرابعــة وظهــرت حولــه 
واذا ظهر حوله شيء من السواء دل ذلك على المطر الغزیـر واذا ظهـر حولـه مـا یشـبه 
البخـــار الحائـــل بـــین نـــوره واالبصـــار دل ذلـــك علـــى المطـــر بعـــد ثالثـــة ایـــام او اقـــل واذا 

رد شــدید واذا ظهــرت حولــه هالــة او هالتــان او ثــالث كــان ذلــك دلــیًال علــى المطــر مــع بــ
ظهر مع القمـر وهـو فـي كمالـه سـحابة سـوداء امتـدت نحـو ظللتـه دل ذلـك علـى المطـر 
الشدید مع ریح وبرق ، اما الشـهب اذا رمتهـا الكواكـب مـن جمیـع االتجاهـات دلـت علـى 

  .)١(السحب واذا رمیت من جهة واحدة دلت على الریح 
  االستدالل بواسطة الریاح  .٦

سـحب وسـوقها الـى المواضـع المحتاجـة للسـقي الحیـاء فالریـاح مهمـة فـي اثـارة ال
ــاد  ــه تعــالى . )٢(الــبالد والعب ــِذي  ولعــل اكبــر دلیــل علــى ذلــك مــا جــاء فــي قول ُهــوَ الَّ وَ

َأ یِّـٍت فَ ـٍد مَ َل بَ ُ لِ اه اًال ُسْقنَ قَ َذا َأَقلَّْت َسَحابًا ثِ تِِه َحتَّى ِإ ْحمَ َدْي رَ َن یَ یْ ْشرًا بَ ُ اَح ب یَ ِسُل الرِّ رْ ُ َزلْ ی ـِه نْ ـا ِب نَ
وَن  لَُّكمْ تََذكَّرُ عَ تَى َل وْ ُْخِرُج اْلمَ اِت َكَذلَِك ن رَ ِه ِمْن ُكلِّ الثَّمَ ا ِب ْجنَ َأْخرَ اءَ فَ ْمَ   . )٣(ال

والریاح على اربعة انواع منها ریح تثیر السحاب ، وریح تؤلف السحاب فتجعلـه 
( اربعــة ، الشــامیة والریــاح التــي تهــب علــى شــبه الجزیــرة العربیــة ) ٤(لكامــًا وریــح تمطــر 

الــدبور ( والغربیــة                  ) الصــبا ( والشــرقیة ) الجنــوب ( والیمنیــة ) الشــمال 
()١(  .  

                                                        
 .  .  ٢٧-٢٦، ص ١٩٧٩ -النابلسي ، عبد الغني ، علم المالحة في علم الفالحة ، بیروت ) ١(

، ٣فـــاروق ســــعد ، ط: القزوینـــي ، زكریـــا ، عجائــــب المخلوقـــات وغرائــــب الموجـــودات ، تحقیــــق ) ٢(
 .  ١٤٣، ص ١٩٧٨ -بیروت 

 .   ٥٧: عراف ، من االیة سورة اال) ٣(

 .   ٧١، ص ١١النویري ، نهایة االرب ، ج) ٤(

محمد حسن ال یاسـین ، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي : ابن سالم ، السحاب والمطر ، تحقیق ) ١(
 .   ٨٧، ص ١٩٨٥ –، بغداد  ١، ج ٣٦، مج
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تـؤدي الـى  )١(فریاح الشمال هي بـاردة جافـة هابـة مـن الشـام خالیـة مـن الرطوبـة
من والریاح القادمة من الجنوب حاره ذات رطوبة تأتي من الی) ٢(قشع الغیوم من السماء 

( وریاح هابة من البحر االحمـر تسـمى               )٤(ویحمل سحابها بخار الماء ) ٣(
) الممحـــوة ( وهـــي شـــدیدة الهبـــوب وتســـمى ) ٦(وتحمـــل هـــذه الریـــاح االتربـــة )٥() الـــدبور 

  . )٧(النها تمحو السحاب 
وتكـون حـارة جافـة نهـارًا ) الصـبا ( وریاح هابة من شـرق الخلـیج العربـي تسـمى 

  : ، ولقد تغنى بها الشعراء العرب حیث قال الشاعر بها )٨(دلة لیًال ومعت
  )٩(اذا ریح الصبا هبت اصیال       شفـت بهبوبهـا قلبـًا علیـًال   

  :وقال شاعر اخر 
   )١(اذا قلت هذا حین السلو یهجیني       نسیم الصبا من حیث یطلع الفجر       

                                                        
عبــد اهللا اســماعیل ، :  المســعودي ، ابــو الحســن علــي بــن الحســین ، التنبیــة واالشــراف ، تحقیــق) ١(

 .   ١٧ت ، ص. ال  –بغداد 

 .   ١٦٢ابن قتیبة ، االنواء ، ص) ٢(

 .  ١٧المسعودي ، التنبیه ، ص) ٣(

 .  ١٦٢ابن قتیبة ، االنواء ، ص) ٤(

 .   ١٧المسعودي ، التنبیه ، ص) ٥(

 .   ١٦٢ابن قتیبة ، االنواء ، ص) ٦(

ابــو الفضـل ابــراهیم، : لكامــل فـي اللغــة واالدب ، تحقیـق المبـرد ، ابـو العبــاس محمـد بــن یزیـد ، ا) ٧(
 .    ٥٨ت ، ص. ال  –، القاهرة  ٣ج

 .    ٢٦٨الهمداني ، صفة ، ص) ٨(

 . ١٨٥، ص ١٩٥٨-العبسي ، عنترة بن شداد ، دیوان عنترة ، دار صادر ، بیروت) ٩(

 .  ٥٧، ص ٣المبرد ، الكامل ، ج) ١(
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علـــى الـــرغم مـــن احاطـــة شـــبه الجزیـــرة العربیـــة باإلمتـــدادات المائیـــة مـــن جهاتهـــا 
الــثالث وهــي الخلــیج العربــي شــرقًا والمحــیط الهنــدي جنوبــًا والبحــر االحمــر غربــًا اال ان 
البخار الناتج منها غیر كافي لحدوث الرطوبة المسببة لألمطـار وذلـك السـباب منهـا ان 

ــالبحر المتوســط او الخلــیج العربــي والبحــر  االحمــر همــا ســطحان ضــیقان اذا قارناهمــا ب
ــداد الصــحراوي امــا عــن المحــیط  المحیطــات لهــذا فــاثر الرطوبــة غیــر كــاٍف لكســر االمت
( الهنـدي فــیمكن مالحظــة تــأثیره علــى الجنــوب اال ان ریــاح الســموم والتــي تســمى بریــاح 

وجـــود المرتفعـــات  تقضـــي علـــى اثـــر ابخـــرة المحـــیط الهنـــدي هـــذا فضـــال عـــن) الهفـــوف 
وهكـــذا فامطـــار الجزیـــرة . )١(بمحـــاذاة المنـــاطق الســـاحلیة التـــي تعمـــل كمصـــدات للریـــاح 

  . )٢(العربیة تمتاز بقلتها 
وتقــع ) ٤() مكــة والمدینــة والطــائف ( والــذي یضــم مــدنًا مهمــة ) ٣(وفــي الحجــاز 

م بین فـي وهي تقو . )١(مكة في الطریق المحاذي للبحر االحمر ما بین الیمن وفلسطین 
شــعاب  وادي غیـر ذي زرع عنــد البیـت الحــرام وقـد جــاء هــذا فـي كتــاب اهللا العزیـز علــى

                                                        
، دار المعرفـــة الجامعیـــة ،      ٢ب فـــي العصـــور القدیمـــة ، طیحیـــى ، لطفـــي عبـــد الوهـــاب ، العـــر ) ١(

 .  ١٠٥-١٠٤، ص ١٩٧٩ -م . ال 

 .  ١٣، ص ١٩٦٦ -فیصل ، شكري ، المجتمعات االسالمیة في القرن االول ، بیروت ) ٢(

لغـدة االصـفهاني ، الحسـن . سمي الحجاز النه یحجز بین الجبال والنه یحجز بین نجـد وتهامـة ) ٣(
 ١٦، ص١٩٦٨ -حمـد الجاسـر وصـالح العلـي ، الریـاض :  ، بالد العـرب ، تحقیـقبن عبد اهللا

 .  ٧٩، ص ١٨٤٠ -؛ ابو الفداء ، عماد الدین اسماعیل بن محمد ، تقویم البلدان ، باریس

احمــد الكبیســي، : الرحبـي ، عبــد العزیــز محمــد البغــدادي ، الرتــاج فــي صــناعة الخــراج ، تحقیــق ) ٤(
 .  ٤٠٢ص،  ١٩٧٣ -، بغداد  ١ج

 .  ٦٤ت ، ص.م ، ال.هیكل ، محمد حسن ، محمد ، ال) ١(
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ـِر ) : ((لسان نبي اهللا ابراهیم ،  ) ١(الجبال  اٍد َغیْ ـوَ ـي ِب یَّتِ ُت ِمـْن ُذرِّ نِّي َأْسـَكنْ ا ِإ بَّنَ رَ
م  َحرَّ تَِك اْلمُ یْ َد بَ ٍع ِعنْ یكـون " حیـث      ) ٣(رة وفي مكة ترتفع درجـات الحـرا) ٢( ِذي َزرْ

وبســـبب الحـــر فیهـــا قلـــة المیـــاه واالمطـــار وقیـــل ) ٤(" فــي الحـــرم حـــر عظـــیم وریـــح تقتـــل 
وســمیت بمكــة مــن المــك وهــي داللــة علــى قلــة .  )٥(ســمیت ناســة كونهــا تــنس مــن الحــر

  .)٦(الماء 
ــــــة           ــــــة عالی ــــــة الســــــقایة مكان ــــــاه فــــــي مكــــــة جعــــــل لمهن ــــــة االمطــــــار والمی وان قل

، اما عن فصول سقوط االمطار فیها فهي الخریـف ، والشـتاء ، ولكنهـا غیـر )٧(وسامیة 
كافیـة ، وقــد تنمــو بعــض الشــجیرات الصـحراویة التــي اســتخدمت لرعــي المواشــي واحیانــًا 

  .   )٨(تمر السنوات دون سقوط االمطار 
  
  
  

  
  

                                                        
 .  ٣٥ت ، ص.ال -ابن حوقل ، ابو القاسم النصیبي ، صورة االرض ، بیروت ) ١(

 .  ٣٧ -:سورة ابراهیم ایة من ) ٢(

  ١٧ت ، ص.ال -ابن الفقیه ، ابو بكر احمد بن محمد ، مختصر كتاب البلدان ، طبعة لیدن ) ٣(

 -ســي ، شــمس الــدین ابــو عبــد اهللا بــن محمــد ، احســن التقاســیم فــي معرفــة االقــالیم ، لیــدن المقد) ٤(
 .  ٩٥، ص ١٩٠٦

 .  ٢٢٨، ص ١االلوسي ، بلوغ االرب ، ج) ٥(

 .   ١٨٢، ص ٥یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج) ٦(

 .   ١٧ابن الفقیه ، مختصر كتاب البلدان ، ص) ٧(

 .   ٩٤، ص ١٩٦٨، بغداد  ١ات في تاریخ العرب ، جالعلي ، صالح احمد ، محاضر ) ٨(
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   عند العرب قبل االسالم صالة االستسقاء ٠ ١
یصـــیب النـــاس قحـــط بســـبب قلـــة االمطـــار او انعدامـــه ، وتســـمى هـــذه الحالـــة          

التي یترافق معها القحط وهو من الجدب فیتـأذى النـاس ویقـل الطعـام ) انحباس المطر( 
ــًا یرافــق انحبــاس المطــر غــزو مــن االفــات الزراعیــة وخاصــة ) ١(وترتفــع االســعار  وأحیان

صــالة (ولهــذا عمــد النــاس السترضــاء آلهــتهم بالــدعاء والصــالة والتــي تســمى ) ٢(الجــراد 
  . )٣(وهي صالة أقرتها االدیان السماویة ) االستسقاء 

وذكـر ان االسـتمطار ) صـالة االسـتمطار ( وسمیت هذه الصـالة قبـل االسـالم 
اذا أجهــــد قومــــه القحــــط والجــــدب فــــدعا قومــــه ) (مــــورس فــــي عهــــد نبــــي اهللا نــــوح 

كمـــا عـــد ) ٤(فار اهللا تعـــالى النـــه ان غفـــر لهـــم ارســـل اهللا علـــیهم الســـماء مـــدرارًا الســـتغ
ـــم ابـــراهیم  ابنـــاءه اســـماء ) (االســـتمطار مـــن طقـــوس العبـــادات االبراهیمیـــة فقـــد عل

لقومــه وهــذا مــا اشــار ) (وكــذلك اســتقى موســى ) ٥(متفرقــة هللا كــانوا یستســقون بهــا 
ِذ اْستَْسـقَى الیه القـران الكـریم  إِ ْت  وَ فََجرَ ـانْ َصـاَك اْلَحَجـرَ فَ عَ ـا اْضـِرْب ِب ُقْلنَ ِمـِه فَ قَوْ وَسـى لِ مُ

ا ـوْ ال تَْعثَ ـِه وَ وا ِمـْن ِرْزِق اللَّ ُ ب اْشـرَ ـوا وَ مْ ُكُل ُ ه بَ ْشـرَ ـاٍس مَ ـمَ ُكـلُّ ُأنَ ناً قَْد َعلِ ةَ َعیْ ا َعْشرَ تَ هُ اثْنَ ِفـي  ِمنْ
ْفِسِدیَن  ِض مُ ت التـي نبـذها االسـالم اذ كـانوا كمـا واسـتخدم العـرب بعـض العـادا) ١( اْألَرْ

                                                        
علـي هاللـي : الزبیدي ، محمد مرتضى الحسیني ، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ، تحقیـق ) ١(

 .   ٧ت ، ص.ال -م .، مادة قحط ، ال ٧، ج

 .   ٤٠، ص ١٩٧١ -العزیز ، حسین قاسم ، موجز تاریخ العرب قبل االسالم ، بغداد ) ٢(

 .  ١٦٣، ص ٧المفصل ، جعلي، ) ٣(

   ١٨١ت ، ص.ال -، بیروت  ٢ابن نجیم ، زین الدین ، البحر الرائق لشرح كنز الدقائق ، ج) ٤(

 .   ٤٨٧، ص ١٩٧٤ -، بیروت  ١البستاني ، فؤاد افرام ، دائرة المعارف ، ج) ٥(

 .  ٦٠: سورة البقرة ، ایة ) ١(
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یجعلــون النیــران فــي اذان البقــرة ویطلقوهــا فتمطــر الســماء الن اهللا یرحمهــا ولقــد وصــف 
  :الشاعر ذلك قائًال 

  . )١(أجاعل انت بیقورًا مسلعة        ذریعة لك بین اهللا والمطر     
ــًا كــانوا یســتخدمون فــي هــذه الحالــة اكثــر مــن بقــرة ویأخــذونها فــي مكــان  واحیان

كمـــا اســـتخدم ) ٢() نـــار االســـتمطار ( مرتفـــع كجبـــال ویوقـــدون بهـــا النـــار التـــي یســـموها 
العرب  االصنام التي عبدوها لالستسـقاء ، فلمـا أحضـر عمـرو بـن لحـي بـن غالوثـة بـن 
عمرو ابن عامر االصنام من البلقاء بالشام سالهم عنها فقالوا انها ارباب اتخذناها علـى 

فاعجبـه )  ٣(خاص بشریة ننصرها فتنصرنا ونستسقى بها فتسقینا شكل هیاكل علویة واش
ــــب مــــنهم صــــنمًا فــــاعطوه  ــــى الكعبــــة ) هبــــل ( ذلــــك فطل ــــه الــــى مكــــة وجعلــــه ال )  ٤(فنقل

ومـن دالئـل ) ٥(واصطحب معه ایضا أساف ونائله ودعا الناس لتعظمهمـا والتقـرب لهمـا 
ابـي صـیفي بـن هاشـم  ما جاء من حدیث االستسـقاء عـن رقیقـه بنـت) (نبوة الرسول 

بن عبـد المنـاف ، انـه مـرت علـى مكـة سـنون اقحلـت الضـرع وارفـت العظـام وبینمـا هـي 
یـا معشــر قــریش ان هــذا النبـي المبعــوث مــنكم وهــذه ابــان : " نائمـة ســمعت صــوتًا یقــول 

واهللا هـذا یشـبه : نجومه فمنه الحیاء الخصب ثم اعطت صـفات رجـل فلمـا افاقـت قالـت 
  روط اصبحت مراسیم لصالة االستسقـاء وهـذهثم اعطت ش" الحمد 

                                                        
، المكتبـــــــــة االســـــــــالمیة ،           ١، ط ١ى ، جالـــــــــدمیري ، كمـــــــــال الـــــــــدین ، حیـــــــــاة الحیـــــــــوان الكبـــــــــر ) ١(

 .   ١٥٠ت ، ص.ال-م .ال

 -الثعالبي ، ابو منصور عبد الملـك بـن محمـد ، ثمـار القلـوب فـي المضـاف والمنسـوب ، القـاهرة) ٢(
 .   ٦١٠، ص ١٩٠٨

محمـــد بـــن فـــتح اهللا بـــدران ، : الشهرســـتاني ، محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم ، الملـــل والنحـــل ، تحقیـــق ) ٣(
 .   ٤٦١ت ، ص.ال -م .مطبعة االزهریة ، القسم الثاني ، الال

احمـــد رفعـــت : ابـــن الـــوردي ، زیـــن الـــدین محمـــد ، تتمـــة المختصـــر فـــي اخبـــار البشـــر ، تحقیـــق ) ٤(
 .  ١٠٤، ص ١٩٧٠ -، بیروت ١البدوي ، ج

 .  ٧٦ت ، ص.ال -م .، ال ١ابو الفداء ، المختصر في اخبار البشر ، ج) ٥(
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فشـنوا علـیهم مـاء ومسـحوا طیبـًا وطوفـوا بالبیـت سـبعًا ثـم اذهبـوا الـى أبـا : الشروط هي  
ــد المطلــب ومعــه النبــي . )١(قبــیس  ــوا ذلــك ومعهــم عب وهــو غــالم فتقــدم عبــد ) (ففعل

و عبیـــدك اللهـــم هـــؤالء عبیـــدك وبنـــ: " المطلـــب وعلـــى عاتقـــه النبـــي ودعـــى قـــریش فقـــال 
ماؤك وبنات إمائك ولقـد نـزل بهـم مـا تـرى  وتتابعـت علـیهم السـنون فاذهـب عنـا واثنـي  وإ

  .)٢(علینا الخصب فأمطرت السماء حتى سالت األودیة 
  .)٣(ولقد اعتادت قریش على االستعانة بالنبي وهو طفل صغیر باالستمطار 

غیــوم فــي واســتعمل العــرب حجــر المطــر الــذي كــان یضــعونه بالمــاء فتتجمــع ال
ـــــــى ان یرفـــــــع الحجـــــــر مـــــــن المـــــــاء  ـــــــدأ المطـــــــر بـــــــالنزول ال واســـــــتمرت           ) ١(الســـــــماء ویب

  . صالة االستسقاء بعد االسالم وقد هذبت وحذف منها ما یتنافى مع تعالیم الدین السمحاء 
  صالة االستسقاء عند العرب بعد االسالم  ٠ ٢

                                                        
على مكـة ، وقیـل انـه أول جبـل خلقـه اهللا علـى االرض وجـاء اسـمه مـن ان آدم  هو جبل مشرف) ١(

) ( ابــن قتیبــة ، ابــو محمــد عبــد اهللا بـــن . اقتــبس منــه النــار التــي انزلهــا اهللا علــى هــذا الجبــل
؛ البســتاني ،دائــرة  ١٩، ص ١٩٦٩، القــاهرة  ٢ثــروت عكاشــة ، ط: مســلم ، المعــارف ، تحقیــق 

 .   ٦٤، ص٥المعارف، ج

الســـهیلي ، ابـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد اهللا بـــن احمـــد ابـــي الحســـن ، الـــروض االنـــف فـــي ) ٢(
 ١٩٧٨ -م.، دار المعرفـة ، ال ٢طـه عبـد الـرؤوف ، ج: تفسیر سیرة النبوة البـن هشـام ، تحقیـق 

؛ ابن سید الناس ، محمد بن محمـد ، عیـون االثـر فـي فنـون المغـازي والشـمائل والسـیر  ٢٩، ص
 .   ٣٩ت ، ص.ال -معرفة ، بیروت ، دار ال

؛ العســـلي ، خالــد ، دراســـات فـــي تـــاریخ  ٢٦٢الشهرســتاني ، الملـــل والنحـــل ،القســم الثـــاني ، ص) ٣(
 -العــرب قبــل االســالم والعصــور االســالمیة المبكــرة ، اعــداد وتقــدیم ، عمــاد عبــد الســالم ، بغــداد

 .   ٣٠١، ص ٢٠٠٢

حجـار ، مخطوطـة محفوظـة فـي دار صـدام للمخطوطـات مجهول ، عجائب البلدان والجبـال واال) ١(
 .   ٢٧٢، ورقة  ٣٩٨٣٧تحت الرقم 
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اللهـم سـبع : " سالم دعـى ربـه قـائالً أدبار الناس في مكة عن اال) (بعد ان رأى الرسول 
فأخذتهم سنة حصدت كل شيء حتى اكلوا الجلود والمیتة واذا نظـروا الـى السـماء رأوا " كسبع یوسف 

وطلب منه بحـق القرابـة ان یـدعوا ربـه ان تزیـل ) (الدخان من الجوع فأتى ابو سفیان الى الرسول 
ى لهــم فقــام فــدعى اهللا قائمــًا ثــم توجــه قبــل یخــرج بالنــاس یستســق) ص(فقــد كــان الرســول . هــذه الغمــة

كمـا كـان صــلوات اهللا علیـه ال یرفــع یدیـه فــي .ثــم یصـلي ركعتــین یجهـر بــالقراءة . القبلـة وحـول رداءة 
وانحبــاس المطــر ظــاهرة موضــوعیة أي انهــا ذات مكــان محــدد )١(شــئ مــن دعائــه اال فــي االستســقاء 

  . )٢(ینذاك یكون البؤس والشدةواحیانا تكون عامة في الجزیرة العربیة كلها وح
ـــــث یصـــــلي االمـــــام          ـــــا الحاضـــــر حی ـــــى وقتن ـــــاداء صـــــالة االستســـــقاء حت واســـــتمر المســـــلمون ب

بالمســـلمین ركعتـــین یجهـــر بـــاالولى بالفاتحـــة ثـــم یســـبح باســـم ربـــك االعلـــى فـــي الثانیـــة بالغاشـــیة بعـــد 
لمســلمون علــى ایمــانهم علــى الفاتحــة ثــم یخطــب خطبــة بعــد الصــالة او قبلهــا فــاذا انتهــى منهــا جعــل ا

شمائلهم وما شمائلهم على ایمانهم ویستقبلون القبلة ویـدعون اهللا عـز وجـل رافعـي ایـدیهم مبـالغین فـي 
وینـاقض انحبــاس المطـر الســیول التـي تحــدث عنـدما یشـتد ســقوط االمطـار ممــا یشـكل ســیوًال . )٣(ذلـك

أصـابت اخبـار السـیول التـي  وجـاء عـن )٤(للنـاس تقلـع االشـجار وتهـدم البیـوتجارفة ومهلكة 

                                                        
-  ١٧٨، ص  ١٩٨٦، بغداد  ١البخاري ، ابو عبد اهللا بن اسماعیل ، صحیح البخاري ، ج )١(

، ) اخبار المدینة النبویة (؛ ابن شبه ، ابو زید عمر النمیري البصري ، تاریخ المدینة المنورة  ١٨٣
   ١٤٥، ص ١٩٩٠ - ، بیروت ١،ج وتلیم محمد شتتحقیق فه

 
 . ٢٥، ص  ٧علي ، المفصل، ج )٢(

  ،  ١٨٢، ص ١٩٨٣ –،دار الشكر ، بیروت ٥،ط ١سابق ،السید،فقه السنة ، مج) ٣(
  . ١٧٩،  ١البخاري، صحیح البخاري ، ج )٤(
  
  
  
رشـید الصـالح : اثـار ، تحقیـق االزرقي ،ابوالولید محمد بن عبد اهللا احمد ،اخبار مكة وما جاء فیهـا مـن ) ١(

  ١٦٠،ص ١٩٦٥-، مكة المكرمة١محسن ، ج
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مكة قبـل اإلسـالم وهـي سـیول عارمـة منهـا سـیل عظـیم دخـل الكعبـة وصـدع جـدرانها فأعـادت 
الـــذي هجـــم علــى وداي مكـــة ودخـــل المســـجد الحـــرام واحـــاط ) قـــارة ( ، وســـیل)١(جــرهم بناءهـــا 

ن قــارة مــ( الكعبــة ورمــى بالشــجر وأودى بحیــاة النــاس ومنهــا امــرأة ســمي الســیل باســمها وهــي 
وتــورد لنــا اخبــار ســیول اصــابت مكــة بعــد االســالم وعلــى مــدد متتالیــة كســیل ام ) ٢()بنــي بكــر 

/ هــ ٨٠(وسـیل الحجـاف والجـرف منـه) ()هــ ٢٣-هــ١٣(نهثل زمن الخلیفة عمر بن الخطـاب 
وســیل المخبــل الــذي اصــاب النــاس  )هـــ ٨٦ -هـــ ٦٥(زمــن الخلیفــة عبــد الملــك بــن مــروان) م ٦٩٩

 -هــ١٠٥(عبد الملك نابي شاكر في عهد الخلیفة هشام ابوالسنتهم وسیل بمرض في اجسادهم 

امـــا المدینـــة فتقـــع شـــمال مكـــة وهـــي .)٣(وغالبـــًا مـــا تســـبب الســـیول الكـــوارث واالمـــراض)هــــ ١٢٥
ومنـــاخ المدینــة حـــارة صـــیفًا وبـــاردة شــتاءا وامطارهـــا لیســـت لهـــا مواســـم )٤(نصــف مســـاحة مكـــة

وفــي احیانــًا أخــرى تقحــط االمطــار فقــد   )٥(جارفــة  معینــة وهــي تســقط فــي مواســم تشــكل ســیوال
یخطـب ) (اصاب المدینة قحـط شـدید هلكـت بـه المواشـي وانقطعـت السـبل وبینمـا الرسـول 

یــوم الجمعــة دخــل علیــه النــاس وســألوه ان یستســقي لهــم فرفــع الرســول الكــریم یدیــه الكــریمتین 
جمعــة فــذهب النــاس الــى ودعــا لهــم ، فغطــت الســحب الســماء ثــم امطــرت مــن الجمعــة الــى ال

: یدیـه وقـال ) (السماء فرفـع الرسـول یدعونه ان یدعوا اهللا ان یمسك ) (الرسول 
اللهم حوالینا وال علینا ، اللهم على االكام والجبال واالجام والظرب واالودیة ومن " 

امـا الطـائف التـي تقـع الـى الجنـوب . )١(بین الشجر فانقطع المطـر وظهـرت الشـمس 

                                                                                                                                                                   
  ١٦٧، ص ٢م،ن ، ج) ٢(
 .  ٦١ – ٦٠، ص ١٩٠٠ -م .البالذري ، احمد بن یحیى بن جابر ، فتوح البلدان ، ال) ٣(

 -م .جــار عبــد اهللا الحســیني ،  ال : االصــطخري ، ابــن اســحق ابــراهیم ، المســالك والممالــك ، تحقیــق ) ٤(
 .  ٢٣ت ، ص.ال

 -م . ، مؤسسة شباب الجامعة ،  ال  ١سالم عبد العزیز ، دراسات في تاریخ العرب قبل االسم ، ج) ٥(
  .  ٣٣٦ت ، ص.ال
  
 .  ١٣٩، ص ١البخاري ، صحیح البخاري ، ج) ١(
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، حیـث تسـقط االمطــار فـي فصـل الصــیف )١(مكـة وجوهــا یشـبه جـو الــیمن  الشـرقي مـن
، امــا  )٣(وتســقط االمطــار علیهــا فصــل الصــیف بفعــل الریــاح الموســمیة) ٢(وفــي الشــتاء 

تهامة فتشمل المنطقة الساحلیة الضیقة الموازیة المتداد البحر االحمـر مـن الـیمن جنوبـًا 
راة مـن اعظـم جبـال العـرب واسـمها جـاء مـن الى العقبة شماًال ویحجزها سلسة جبال الس

، وفصل االمطار )٤(النخفاض ارضها ) غورًا ( شدة حرارتها وركود الریاح بها وسمیت 
وهذه االشـهر سـمیت عنـد ) ٥() شباط ، اذار ومن ایار حتى نهایة ایلول ( بها یدوم من 

) االصـم  -نـه خـوان ،      ور  –المـؤتمر ، نـاجر  –البـرك ، البـرك  –هـواع ( العرب بـ
)٦(    .  

                                                        
 .  ٣٠، ص ١٩٦٧ -، القاهرة ٥وهبه ، حافظ ، جزیرة العرب في القرن العشرین ، ط) ١(

 .١٥٩ت ،ص.ال -و القاسم عبد اهللا بن عبد اهللا،المسالك والممالك،طبعة لیدنابن خرداذبة،اب) ٢(

 .  ٧٨سالم ، عبد العزیز ، دراسات في تاریخ العرب قبل االسالم ، ص) ٣(

 .   ٦٣، ص ٢یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٤(

 .  ٩،ص١٩٥٨ -،دمشق١، ج ٢كحالة،عمر رضا،العالم االسالمي،العرب قبل االسالم ،ط) ٥(

المــؤتمر ویقابــل محــرم ، ونــاجر ویقابــل صــفر وخــوان ویقابــل ( اســماء االشــهر عنــد العــرب هــي ) ٦(
ربیـــع االخـــر واالصـــم ویقابـــل رجـــب ووغـــل ویقابـــل جمـــادي االول ، ورنـــه ویقابـــل جمـــاي االخـــر ، 

امــا عنــد عــرب الجنــوب ) وعــاذل ویقابــل شــوال وهــواع ویقابــل ذو القعــدة والبــرك ویقابــل ذو الحجــة 
وذا المهلـــة                           -ذو الصـــراب ویقابـــل تشـــرین االول ، تـــابع( فلقـــد ســـمیت بــــ

ویقابـــل تشـــرین الثـــاني، وذو االل ویقابـــل كـــانون االول وذو الـــدثا ویقابـــل شـــهر كـــانون الثـــاني وذو 
ایس الحلــة ویقابـــل شــباط وذو معـــون ویقابـــل اذار وذو الثابتــه ویقابـــل نیســـان وذو المبكــر یقابـــل مـــ

وذو القیـاظ یقابـل حزیــران وذو مـذران یقابــل تمـوز وذو الخــراف یقابـل  آب وذو عــالن یقابـل ایلــول 
. (  
ابــــراهیم االبیــــاري ، : الفــــراء ، ابــــو زكریــــا یحیــــى بــــن زیــــاد ، االیــــام واللیــــالي والشــــهور ، تحقیــــق      

ـــــاهرة ـــــة فیصـــــل صـــــالح ٢١-١٧، ص ١٩٥٦ -المطبعـــــة االمیریـــــة ، الق ،  ؛ الموســـــوي ، مهدی
، رســـالة ماجســـتیر غیـــر ) الطـــب ، الفلـــك ، الحســـاب ، الجغرافیـــة(معـــارف العـــرب قبـــل االســـالم 

 .   ١١٤ – ١١٢، ص ٢٠٠٢ –كلیة التربیة ، ابن رشد ، بغداد  –منشورة ، جامعة بغداد 
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وهــذا دلیــل علــى . )٢(فســمیت الخضــراء لكثــرة اشــجارها وزروعهــا ) ١(امــا الــیمن 
تــوفر المیــاه بهــا القادمــة مــن االمطــار وتتمیــز الــیمن بكونهــا منطقــة ذات حــدود واســعة 

وامطارهــا تتمیــز ) ٤(وهــي ذات منــاخ اســتوائي ) ٣(حیــث تمتــد مــن تهامــة الــى العــروض 
التــي تهــب فــي فصــل الصــیف وتحمــل معهــا الرطوبــة ) ٥(یــاح الموســمیة بــالكثرة بفعــل الر 

مـــن المحـــیط األطلســـي فتصـــطدم بجبـــال الـــیمن لتســـقط األمطـــار والریـــاح الجنوبیـــة مـــن 
، وهـــي ذات نظــــام )٦(المحـــیط الهنـــدي تصـــطدم ایضـــا بجبــــال الـــیمن لتســـقط االمطـــار 
تقابـــل شـــهور  والتـــي) ٧(موســـمي فـــالیمن تمطـــر فـــي حزیـــران وتمـــوز واب وبعـــض ایلـــول 

لهـذا فأهـل الـیمن یمطـرون الصـیف ) ٨()خوان ، بصـان ، الحنـین ،ورنـه ،االصـم(العرب 

                                                        
الیمــاني ، . ســمیت الــیمن النهــا تقــع یمــن الكعبــة وكــذلك نســبة الــى ایمــن بــن قحطــان النــازل بهــا ) ١(

 -محمــد الحســیني ، صــنعاء : ین عبــد البــاقي ، بهجــة الــزمن فــي تــاریخ الــیمن ، تحقیــق تــاج الــد
 .   ٦، ص ٥؛ القلقشندي ، صبح االعشى ، ج ٣ت ، ص.ال

 .   ٩٠الهمداني ، صفة ، ص) ٢(

 .  ٤٤٧، ص ٥یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٣(

)4(  Crahmahm , Adolf , Kulturoeschiche Des Alten orienes – Arabien 
Munchen ( 1963 ) P . 14 .   

 .   ٢٠، ص ١٩٦٠ -ضیف ، شوقي ، العصر الجاهلي ، القاهرة ) ٥(

، مطبعـــة  ١، ج) بحـــوث ومقـــاالت ( عبـــد اهللا ، یوســـف محمـــد ، اوراق فـــي تـــاریخ الـــیمن واثـــاره ) ٦(
 .   ٨٣، ص ١٩٨٥ -التنویر ، بیروت

مـــن كتـــاب الممالـــك والمســـالك البـــي عبیـــد البكـــري ، الغنـــیم ، عبـــد اهللا یوســـف ، جزیـــرة العـــرب ) ٧(
  .   ١١٧، ص ١٩٧٧ -الكویت 

 .  ٢١-٧الفراء ، االیام واللیالي والشهور ، ص) ٨(
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ولها مطر في الخریف وبسبب ثقـة النـاس بـالمطر فـي هـذا ) ١(كله ویخصبون في الشتاء
  ) ٢(الفصل كانوا یقضون حوائجهم بالنهار لثقتهم بان المطر سیقـع 

ــــــل عنــــــد العــــــرب        )٣(اذار ویحــــــدث مطــــــر الخریــــــف فــــــي اخــــــر نیســــــان واول وهــــــي تقاب
  .)٤( )البرك –المؤتمر (

ـــیمن  ـــي ال ـــازل ف ـــت ســـطوح المن ـــرة لدرجـــة كان ـــیمن كثی وعلـــى العمـــوم فامطـــار ال
واحیانــًا اخــرى كانــت االمطــار تحــبس فــي الــیمن . مفروشــة بــالجص للوقایــة مــن كثرتهــا 

جفـت االرض فتقام صالة االستسقاء ، كالجفاف الذي اصـاب مـأرب ثـالث سـنین حتـى 
وأخـذوا یتـذرعون الـى الـه ) أوم ( فخر ج الناس الى معبد االله المقه وتجمعوا فـي معبـد 

المعبد ویقرءون االدعیة ، النـزال المطـر علـیهم وقـام الكـاهن بعمـل رقیـة وقـراءة االدعیـة 
، وتـــأتي  )٥(فمــا ان اكمــل الكــاهن مراســیم صــالة االستســقاء حتــى اخــذ المطــر بــالنزول

االمطار كثیرة لدرجة ال یمكن السیطرة علیهـا لمـا تسـببه مـن خـراب وسـیول اوقات تكون 
أٍ  جارفة كسیل العرم الذي حدثنا عنه القران الكریمة ذلك في قوله تعالى  ـْد َكـاَن لَِسـبَ قَ َل
هُ  وا َل اْشُكرُ بُِّكمْ وَ وا ِمْن ِرْزِق رَ اٍل ُكُل ِشمَ ِمیٍن وَ اِن َعْن یَ ٌة َجنَّتَ ْسَكنِِهمْ آیَ ِي مَ بٌّ  ف رَ ـٌة وَ یِّبَ ْلَدةٌ َط بَ

ِرمِ  َل اْلعَ ِهمْ َسیْ یْ ا َعَل َسْلنَ َأرْ ُضوا فَ َأْعرَ   . ) ٦( َغفُورٌ فَ

                                                        
 .    ١٥٦ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ص) ١(

 . ٩٦الرازي ، تاریخ مدینة صنعاء ، ص) ٢(

 .  ٤٣، ص ١٩٧٩ -، بغداد ٨الهمداني ، االكلیل ، ج) ٣(

 -، طبعــــة لیــــدن ، بــــرلین ٧ابــــن رســــته ، ابــــو علــــي احمــــد بــــن عمــــر ، االعــــالق النفیســــة ، مــــج) ٤(
 .   ١٩، ص١٨٩١

،  ٢، س ٤الحمــد ، جــواد مطــر ، الصــالة عنــد العــرب قبــل االســالم ، مجلــة صــدى التــاریخ ، ع) ٥(
 .    ٨٨، ص ١٩٩٩بغداد 

 .   ١٦، ومن االیة  ١٥سورة سبأ ، ایة ) ٦(
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وجاء اسـم  )١(اما العروض والتي شملت كل من الیمامة والبحرین وما وراءهما 
  والیمامة تقع جنوب نجد وكانت ،) ٣(من اعتراضها لنجد والیمامة  )٢(العروض

الـى صـحاري واسـعة بعـد ان ) ٥(وتحولـت معظـم الیمامـة ) ٤() جـو ( م تعرف قدیمًا بأسـ 
ولعـل اكبـر دلیـل علـى ذلـك مـا وصـفة ) ٦(كانت غزیرة بالمیـاه واسـعة االراضـي الخضـراء

، اال ان عامــل المنــاخ اثــر ) ٧(االصــطخري عنهــا قــائًال انهــا منطقــة ذات خیــرات واســعة 
وفیمــا یخــص البحــرین فاالمطــار  .)٨(علیهــا فحــول اغلــب اراضــیها الــى صــحاري قاحلــة 

فیها على العموم تمتاز بقلتها بل نـدرتها ولهـذا لـم تكـن االمطـار فیهـا عمـادًا للزراعـة بـل 
علـى العكـس كمـا ان الفالحـین یكرهــوا سـقوط االمطـار بهـا فجــاءة لمـا تسـبب مـن خــراب 

اخیـرًا  للمزارع ومشاكل زراعیة من امالح على النباتـات وهـذا یـؤدي الـى ذبولهـا وهالكهـا
  .  ) ٢(اما المنطقة بین عمان والبحرین تسمى الربع الخالي وهي مناطق قفرة)  ١(

                                                        
 .   ١١٢، ص ٤معجم البلدان ، مج یاقوت الحموي ،) ١(

تــاریخ الــدول الجنوبیــة فــي ( البكـر ، منــذر عبــد الكــریم ، دراسـات فــي تــاریخ العــرب قبــل االسـالم ) ٢(
 .   ٧٣ت ، ص.ال -، بغداد ) الیمن 

 .   ٤٤٢، ص ٥یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٣(

( كانـت منـازل طسـم فیهـا وهـي       اسم الیمامة جاء نسـبة الـى مـرأة مـن طسـم بنـت مـرة حیـث ) ٤(
 .   ٣٠، ابن الفقیه ، البلدان ، ص) زرقاء الیمامة 

،  ١٩٨٠ -م .، ال ٢عـــوض اهللا ، احمـــد بـــن الفضـــل ، مكـــة فـــي عصـــر مـــا قبـــل االســـالم ، ط) ٥(
 .   ٢٥ص

 .  ٢٣االصطخري ، المسالك والممالك ، ص) ٦(

 .    ١٨٠، ص ١علي ، المفصل ، ج) ٧(

 .  ٢١٨، ص ١٩٦٣ -، بیروت ٢صطفى مراد ، جزیرة العرب ، جالدباغ ، م) ٨(

 ١٠١،     ص ١٩٨٠ -شقیلة ، احمد رمضان ، الجغرافیة االقتصـادیة لجـزر البحـرین ، بغـداد) ١(
   . 

 .    ٧٢، ص ١٩٧٦ –عبد الحمید ، سعد زغلول ، تاریخ العرب قبل االسالم ، بیروت ) ٢(
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یكـون ســقوط االمطـار بهــا ) الـدهناء ( والمنطقـة بـین االحســاء والبحـرین تســمى 
تســـقط االمطـــار فیهـــا علـــى منطقـــة ) ٢(، وفـــي عمـــان وهـــي بـــالد حـــارة ) ١(فصـــل الربیـــع 

بــه وقــد شــجع هــذا االمــر علــى قیــام الزراعــة الجبــل االخضــر بعــد ان تنصــدم الســحب 
  .   )٣() المدرجات ( بطریقة 

ــًا والعــراق  وفــي نجــد التــي هــي هضــبة بــین بادیــة الســماوة شــماًال والــدهناء جنوب
، فـان امطارهـا قلیلـة اال ان المیـاه تأتیهـا مـن نزوحهـا مـن اعـالي ) ٤(شرقًا والحجاز غربًا 

  .)٥(لرفة جبل شمر وبعض الواحات المتصلة بوادي ا
نســتنتج ان االمطــار فــي الجزیــرة العربیــة غزیــرة نســبیًا فــي الجنــوب وقلیلــة فــي 

  .  )٦(الشمال ونادرة في الوسط 

                                                        
 . ، وسمیت الدهناء نسبة الى حمرة اراضها .  ٣٤٨، ص ١الحموي ، معجم البلدان ، مج) ١(

 .  ٢٧االصطخري ، المسالك والممالك ، ص) ٢(

 .    ١٠٦یحیى ، لطفي عبد الوهاب ، العرب في العصور القدیمة ، ص) ٣(

 . ٢٦٢ – ٢٦١، ص ٥یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٤(

 . ٢٣ص ، ١٩٦٨ -عاقل ،نبیه ، تاریخ العرب القدیم ، دمشق ) ٥(

 . ٣٠، ص ٨الدباغ ، جزیرة العرب ، ج) ٦(
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تعـد االودیــة مــن اهــم المواضــع الزراعیــة فــي االقســام الجنوبیــة واالقســام الغربیــة 
فــي المســـند ) ســـر ( لعربیـــة لمــا فیهــا مـــن خصــب ونمـــاء ، ومــن اســمائها مــن الجزیــرة ا

ــوادي . )١(أي اودیــة ) أســرر ( والجمــع  ، والعقیــق كــل ) العقیــق ( كــذلك یطلــق علــى ال
، ویطلــق ) ٣(شــقه مــاء الســیل فــأنهره ووســعه واالعقــة مواضــع الخصــب والــزرع ) ٢(میــل 

اذا جــاء فصــل الغیــث ســالت فــ. )٤() غــل ( ایضــا علــى الــوادي فــي النقــوش الصــوفیة 
َدِرَها في قوله تعالى ) ٥(االودیة  قَ ٌة ِب ِدیَ ْت َأوْ اءً فََساَل اِء مَ َزَل ِمَن السَّمَ   . )٦( َأنْ

) ٧(واصل االودیة هي مسالك للماء فسمیت بالمخرج بـین الجبلـین وجمعـه اودیـة

وتوصــف  خــالل الجبــال جعلهــا اهللا مجــاري للســیل وانبــات الــزرع) وهــاد ( وكــذلك هــي 
  . )٨(باالتساع والعمق وبعد المسافة 

وتحتفظ االودیة بخصوبتها معظم ایام السنة حتى فترات الجفاف وذلك لخصب 
  .)٩(تربتها وتسرب الماء فیها من سطح االرض ولوجود العیون والبرك في بعض منها 

                                                        
 .     ٣٥٩، مادة سر ، ص ٤ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ١(

 .٦٣٩،مادة میل،ص١المیل،قدر منتهى مد البصر وجمعه امیال،ابن منظور،لسان العرب،ج) ٢(

 .     ١٦٨، مادة عق، ص ٢٦عبد الكریم الغریباوي ، ج: الزبیدي ، تاج العروس ، تحقیق ) ٣(

 .   ٤٣علي ، جواد ، مصطلحات الزراعیة والري ، ص) ٤(

 . ٢٢٢ابن المجاور ، صفة بالد الیمن ، ص) ٥(

 . ١٧: من سورة الرعد ،ایة ) ٦(

 . ٥٥٥-٥٥٤االصفهاني ، الراغب ، معجم ، ص) ٧(

 . ١٨٦، ص ٢القلقشندي ، صبح االعشى ، ج) ٨(

 .  ١٧٧، ص ٧علي ، المفصل ، ج) ٩(
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  :  وادي الرمة .١

بااللتقـاء بعـض . )٢(أ هـذا الـوادي عنـد حـرة فـدك یبـد)١( وهو وادي كبیـر فـي نجـد
من االودیة ثم یسـتمر بالسـیر فـي اتجاهاتـه الشـرقیة والجنوبیـة الشـرقیة حتـى یتسـع شـرقًا 

وبعد ذلك یتفرع الى فرعین یخترقـان صـحراء  )٣(حتى یصل القصیم حیث یسمى الباطن
مائـة وخمسـون كیلـو النفوذ حتى یبلغا جنوب العراق قرب البصرة ویبلغ طولـه نحـو تسـع 

ویحتفظ هذا الوادي بالماء في باطنه التي یحصل علیهـا عـن طریـق حفـر االبـار )٤(مترًا 
)٥( .  

   :وادي الدواسر  .٢
، ویمتـد مـن جنـوب نجـد الـى  )٦(وهو وادي عظیم ینقسم الـى عـدة شـعاب وبطـاح

. )٧(ان یمـــس حافـــة الربـــع الخـــالي نحـــو خمســـین مـــیال مـــن جنـــوب شـــرق واحـــة الســـلیل 
وتغــوص میـاه هـذا الــوادي  )٨(ون هـذا الــوادي مـن التقـاء وادي التثلیــث وبیثـه ورانیـه ویتكـ

في الرمال وتكون بعض الواحات وفي الشمال الشرقي من امتداد هذا الـوادي یتصـل بـه 

                                                        
 .  ٦٩االصفهاني ، بالد العرب ، صلغدة ) ١(

،  ٤قریـــة بالحجـــاز بینهـــا وبـــین المدینـــة یومـــان ، یـــاقوت الحمـــوي ، معجـــم البلـــدان ، مـــج: فـــدك ) ٢(
 . ٢٣٨ص

 .  ٧٢ – ٧١، ص ٢ن ، مج. م ) ٣(

 . ٢٩، ص ١٩٢٨ -االلوسي ، محمود شكري ، تاریخ نجد ، المطبعة السلفیة ، القاهرة) ٤(

 .   ٥عات االسالمیة في القرن االول ، صفیصل شكري ، المجتم) ٥(

 .  ٩٣، ص ١٩٤٤ -كحالة ، عمر رضا ، جغرافیة شبه جزیرة العرب ، دمشق ) ٦(

 . ١٧٩-١٧٨،ص ١علي ،المفصل ،ج) ٧(

،  ١٩١٤ -البكر ، عبد الجبار ، نحلة التمر وماضـیها وحاضـرها والجدیـد فـي زراعتهـا ، بغـداد ) ٨(
 .  ٧٢ص



  

  
  الموارد المائیة في شبه الجزیرة العربیة  : الفصل االول  

  

  

ویعد وادي بثینة اكبر اودیـة عسـیر ویلتقـي مـع . )١(وادي بثینة المنحدر من جبال عسیر
  .)٢(لدواسروادي رانیة ویصبان في وادي ا

  : وادي حنیفة  .٣
وینحــــدر مــــن منحــــدرات وادي جبــــل . )٣(وهــــو وادي عظــــیم یختــــرق اواســــط نجــــد

الطویــق الغربیــة الــى اتجــاه الخلــیج العربــي و یحــتفظ هــذا الــوادي بالمــاء فــي باطنــه لهــذا 
  . )٤(یمكن الحصول على هذه المیاه عن طریق حفر االبار 

  : وادي مر  .٤
ن عســـفان وهـــي قریـــة عظیمـــة كثیـــرة االهـــل وهـــو مـــن اودیـــة الحجـــاز بـــالقرب مـــ

حسنت المنازل والزرع یكثر بها زراعة النخیل وفیهـا بركـة یجـري المـاء منهـا ، امـا بطـن 
وهذه العیـون فـوارة وسـیالة یستسـقى ) ٥(وادي مر فهو متسع یحوي القرى والعیون الكثیرة 

ولیـــات الـــى مكـــة ویتصـــل بهـــذا الـــوادي وادي النخـــل ومنـــه تحمـــل الفواكـــه والبق. )٦(منهـــا 
  . )٧(والطائف 
  

     

                                                        
 . ٣٩جغرافیة شبه جزیرة العرب ، صكحالة ، عمر رضا ، ) ١(

 .  ٧٧البكر ، عبد الجبار ، نخلة التمر ، ص) ٢(

 .   ٣١٢، ص ٢یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٣(

 .   ١٦٢، ص ١علي ، المفصل ، ج) ٤(

احســـان : الحمیـــري ، محمـــد بـــن عبـــد المـــنعم ، الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر االقطـــار ، تحقیـــق ) ٥(
 .    ٩٣، ص ١٩٧٥ -عباس ، بیروت

ابـــن جبیـــر ، رحلـــة ابـــن جبیـــر ، مصـــر وبـــالد العـــرب والعـــراق والشـــام وصـــقلیة عصـــر الحـــروب ) ٦(
 .    ١٦ت ، ص.ال -حسین نصار ، القاهرة : الصلیبیة ، تحقیق 

 .  ٢٥٩، ص ٤القلقشندي ، صبح االعشى ، ج) ٧(
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  : وادي الحمض  ٠ ٥
ویبــدأ مــن جنــوب حــرة . )١(ویســمى قــدیمًا وادي اضــم وذلــك النضــمام الســیول لــه 

خیبر ثم یسیر نحو الجنوب لیصل الى المدینة ویستمر هذا الوادي بالسیر نحـو الشـمال 
  .)٢(الغربي حتى یصب في البحر االحمر ، ویبلغ طوله تسعمئة كیلو متر 

  : وادي القرى  ٠ ٦
، ویقــع بــین المدینــة والشــام ویتمیــز بكثــرة القــرى )٣(هــو وادي مــن اعمــال المدینــة 
  .)٥() الدیدیان ( ، وكذلك سمي هذا الوادي )٤(الواقعة علیه ولهذا سمي بوادي القرى 

  : وادي العقیق  ٠٧ 
ل او میلـین وهـو مـن اعمـال المدینـة بمسـافة میـ(، )٦(یأتي هذا الوادي مـن النقیـع 

منهـا ، وهــو مجموعـة مــن االعقــة حیـث العقیــق االصـغر فیــه بئــر رومـة والعقیــق االكبــر 
لـبالل ) (وفیه بئر عروة وعقیق اخر اكبر منها فیه بئر ایضًا اقطعه الرسـول الكـریم 

  وتأتي میاه ه؛هذا الـوادي وقـت االمطـار والسیـول. )٨() )٧(بن حارث المزني

                                                        
محمـد محـي الـدین عبـد : مصـطفى ، تحقیـق السمهودي ، نـور الـدین علـي ابـن احمـد ، وفـاء الوفـا باخبـار دار ال) ١(

 .    ١١٢٧ت ، ص.ال -، بغداد  ٣الحمید ، ج

 .    ١٠٥، ص ٢یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٢(

 .    ٦٠٢الحمیري ، الروض المعطار في خبر االقطار ، ص) ٣(

: مكنــة والبقــاع ، تحقیــق ابــن عبــد الحــق ، حــق الــدین عبــد المــؤمن البغــدادي ، مراصــد االطــالع علــى اســماء اال) ٤(
 .    ١٤١٧، ص ١٩٥٥ -، بیروت ٣علي محمد البهجاوي ، ج

ت ، .ال -م .، دار الفكـر العربـي ، ال ٢الشریف ، احمد ابراهیم ، مكة والمدینة في الجاهلیة وعهـد الرسـول ، ط) ٥(
 .    ٣٥٦ص

 -حمـد الجاسـر ، الریـاض: ة ، تحقیـق الحربي ، ابو اسحاق ، كتاب المناسك واماكن طـرق الحـج ومعـالم الجزیـر ) ٦(
 .  ٤١١، ص ١٩٦٩

ابـن الخیـاط ، ابـو عمـر . (بالل بن الحارث بن عظم بن سعید المزني ، له دار في البصرة توفي ابـان خالفـة معاویـة بـن ابـي سـفیان ) ٧(
 . ٣٨، ص  ١٩٨٢اكرم ضیاء العمري ، الریاض : خلیفة ، طبقات ، تحقیق 

 . ١٣٩، ص ٤البلدان ، مجیاقوت الحموي ، معجم  )٨(
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  . )١(بني سلیم ثم یتجه نحو وادي اضم  الى موضع یقال له حرة 
، وجـاء اسـمه مـن ان )٢(وتكثر في هذا الـوادي العیـون وتكثـر فیـه زراعـة النخیـل 

وســــــــمي بــــــــالعقیق لحمــــــــرة                 . )٣(الســــــــیل عــــــــق فــــــــي الحــــــــرة أي شــــــــق وقطــــــــع الحــــــــرة 
مـن   اتاني اللیلـة آٍت : " انه قال وهو في وادي العقیق ) (وعن الرسول . )٤(موضعه 

  .)٥(" صل في هذا الوادي المبارك :ربي فقال 
  :وادي القناة  ٠ ٨

یقع هذا الـوادي شـمال شـرقي المدینـة ووادي بطحـان یقـع الـى الغـرب مـن  یثـرب 
ووادي مـــذیب فـــي الجنــــوب الشـــرقي وهــــو شـــعبة مـــن بطحــــان ووادي مهـــزوز      فــــي 

بطحــان         فــي ســیل كــل مــن وادي) (ولقــد تحكــم الرســول . )٦(الجنــوب الشــرقي 
  .)٧(ومهزوز ومذیب وامر بحبس الماء حتى یبلغ الكعبین ثم یرسل االعلى الى االسفل 

  
  
  

                                                        
م .الدمشـقي شــیخ الربـوة ، شــمس الــدین ابـي عبــد اهللا ، نخبـة الــدهر فــي عجائـب البــر والبحــر، ال) ١(

 .    ٢١٥ت ، ص.ال -
 
 -ابـراهیم السـامرائي ، بغـداد : الزمخشري ، محمود بـن عمـر، االمكنـة والمیـاه والجبـال ، تحقیـق ) ٢(

 .   ٢٣٥، ص ١٩٦٨

 .   ١٠٤٢، ص ٣ء الوفا ، جالسمهودي ، وفا) ٣(

 .   ٤٢١الحربي ، كتاب المناسك وطرق الحج ، ص) ٤(

 .   ١٤٦، ص ١ابن شبه ، تاریخ المدینة المنورة ، ج) ٥(

  . ٢١٠، ص  ٢السمهودي ، وفاء الوفاء ،ج) ٦(
 .  ١٦البالذري ، فتوح البلدان ، ص) ٧(
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  :وادي الصفراء  ٠ ٩
، وتـزرع فـي هـذا الـوادي النخیـل )١(یقع هذا الوادي على ست مراحل من المدینة 

  .)٣(زرع ، یقع هذا الوادي على مرحلة من بدر وتقع علیه قریة الصفراء وهي كثیرة ال)٢(
  : وادي وج  ٠ ١٠

ـــع هـــذا الـــوادي غـــرب الطـــائف وهـــو مـــن اشـــهر اودیتهـــا وفیـــه قـــرى وبســـاتین           یق
وســمي بهــذا االســم النــه یلتقــي مــع وادي العــرج الــذي یقــع اســفله ومــع اودیــة . )٤(وابــار 

ویجـري فـي هـذا الـوادي میـاه المـدابغ . )٥(اخرى في صحراء الركبة فیفـیض المـاء هنـاك 
  .)٦(دبغ بها االدیم التي ی

  : وادي العرج  ٠ ١١
  .   )٧(ویقع هذا الوادي بنواحي الطائف وتقع علیه مدینة العرج 

  : وادي المشریق  ٠ ١٢
  . )٨(هو وادي یقع جنوب الطائف وهو لبني امیة من قریش 

  
  : وادي لیة  ٠ ١٣

                                                        
 .   ٢٩١، ص ٤القلقشندي ، صبح االعشى ، ج) ١(

 .   ٤١١صفهاني ، بالد العرب ، صلغدة اال) ٢(

 .   ٤١٢، ص ٣یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٣(

 . ٣٦١، ص ٥یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٤(

 .   ٢٩لغدة االصفهاني ، بالد العرب ، ص) ٥(

 ٩٨، ص ١٩٦٠-القزویني ، زكریا بن محمد بن محمـود ، اثـار الـبالد واخبـار العبـاد ، بیـروت ) ٦(
  . 

 .   ٩٩ – ٩٨، ص ٤یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٧(

 .  ٢٣٣الهمداني ، صفة ، ص) ٨(
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صـر سـكنه بنـو ن.  )١(وهو وادي یقع الى الشرق من الطائف بـالقرب مـن المدینـة
  .)٢(من هوازن 
  : وادي النعمان  ٠ ١٤

، وبـــین هـــذا )٣(حیـــث یبـــدأ هـــذا الـــوادي مـــن عرفـــات وفیـــه یـــزرع االرك والنخیـــل 
  .)٤(الوادي ومكة نصف لیلة وفیه جبل یقال له المدراء 

 
تصنف اودیة الیمن الى ثالثة اقسام تبعـًا لطبیعـة انحـدارها واتجاهاتهـا ومصـابتها 

ي اخصــب المواقــع لقــرب المیــاه الیهــا ولوجــود العیــون والبــرك بهــا وهــي ذات اعمــاق وهــ
  .  )٥(مختلفة 

  :االودیة الغربیة  . أ
. )٦(تنحــدر مــن الهضــبة الیمنیــة وتســیل فــي ســهل تهامــة نحــو البحــر االحمـــر  

  :واهم االودیة الغربیة هي . )٧(وهي ذات مجرى عمیق وانحدار كبیر 
  
  
  :وادي حرض  ٠ ١

                                                        
 .   ٣٠، ص ٥یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ١(

 .  ٢٣٣الهمداني ، صفة ، ص) ٢(

 .  ١٧ابن المجاور ، صفة بالد الیمن ، ص) ٣(

 .    ٢٠لغدة االصفهاني ، بالد العرب ، ص) ٤(

 .  ١٧٧ – ١٧٦،  ٣٧، ص ٧، جواد ، المفصل ، جعلي ) ٥(

محمـد بـن علـي : الیمني ، نجم الدین عمارة ابن علـي ، المفیـد فـي تـاریخ صـنعاء وزبیـد ،تحقیـق ) ٦(
 .  ٨٠ - ٧٦، ص ١٩٧٦ -م .، ال ٢االكوع ، ط

 .    ٣٢، ص ١٩٦٩ -الثور ، عبد اهللا ، هذه هي الیمن ، صنعاء ) ٧(
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ب مدینــة حــرض ولــه فرعــان الجنــوبي مــن الشــقیقة والمحجــة ومنهــا الــى وهـو جنــو 
حرض من بلد عذر وبلد حجور الى المباح فالمریر ، والشمالي منها مـن بلـد عـذر وبلـد 
بنــي شــهاب بــن العاقــل الــى معــین الخــش حتــى یلتقــي مــع الفــرع الثــاني بالســرین حیــث 

بهــا الــى ان یصــب فــي البحــر یمتــدان ویصــبان الــى الســقیفتین ویســقي الــبالد التــي یمــر 
)١( .  

   :وادي مور  ٠ ٢
ویعد وادي مور میزاب تهامـة االعظـم . )٢(وهو اكبر واعظم اودیة الیمن الغربیة 

، ومســاقي مــور تأخــذ غربــي همــذان وبعــض غربــي خــوالن وبعــض غربــي حمیــر واول 
شـــعابه ذخـــار وشـــربب مـــن جبـــل ذخـــاء ومـــود فالشـــوارق وتخلـــي وشـــمالي تـــبس ونضـــار 

ــاق ــد خــوالن وشــمالي والب ــد فــي جریانــه الــى ان یلتقــي بمــور االتــي مــن بل ر والعضــد ویمت
  . همذان وهو الفرع الجنوبي له 

اما فرعه الشمالي فیبدأ من شعبة الهلة وعدبوه ، فـالموقر والـدحض وغربـي ابـذر 
وعذر وهمندم ومساقط بلد وادعة وبلد الجوشة وبلد عبـر البقـر ویلتقـي سـیل الحفـر ومـن 

. )٤(ویتفـرع هـذا الـوادي الـى اودیـة فرعیـة . )٣(الفرع سد ساقین وكریف خوالن  ایمن هذا
  .)٥(واخیرًا یصب في البحر االحمر شمال اللحیة 

  
  :وادي سردد  ٠ ٣

                                                        
 .    ١٣٥الهمداني ، صفة ، ) ١(

 .    ٣٤الثور ، عبد اهللا ، هذه هي الیمن ، ص) ٢(

 .    ١٣٤الهمداني ، صفة ، ص) ٣(

 . ٣٣الثور ، عبد اهللا ، هذه هي الیمن ، ص) ٤(

 -مهران ، محمد بیومي ، مصر والشـرق االدنـى القـدیم والحضـارة العربیـة القدیمـة ، االسـكندریة ) ٥(
 .    ٢٤٢، ص ١٩٨٨
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ویبدأ راسه من اهجر شـبام اقیـان فمسـاقط حضـور مـن شـم ومـاظخ وبلـد الصـید  
اش ومـن ایسـره جبـال ثم یهریق وفي الیمنة جبل تیس ونضار وبكیل وقیهمة وجنوبي حف
ووادي اهجـو یعـد .)١(مراز واالخروج ویظهر بالمهجم فیسقیها ویلیها الى البحـر االحمـر 

احـد روافــد هــذا الــوادي تكثــر فیــه الشــالالت التــي اســتخدمت ایــام دولــة حمیــر فــي طحــن 
  .)٢(الغالل 

  : وادي سهام  ٠ ٤
دي مجمـع السـیول ویعد هـذا الـوا )٣(ینبع هذا الوادي من جبال خوالن وجبال أنس

بعدها یستمر هـذا الـوادي بالجریـان الـى ان یصـب )٤(الجنوبة لحضور وجنوبي االخروج 
  . )٥(في البحر جنوب الحدیدة 

  :وادي رمع  ٠ ٥
وهو وادي ضیق یبدأ في جهران وغربي ذي حشران الـى وادي الشـجبة وجنـوبي  

یمـة واخیـرًا الـى بـذوال الهان الى انس ثم یرد شجبان فشلك بـین جـبالن العركبـة وجبـال ر 
  .)٦(ثم یصب في البحر واسفله ماء غسان 

  : وادي زبید  ٠ ٦
اول مسایله من ذي جزب ویلتقي بالعدید من السیول منها سیل سـیه وسـیل لحـج 
وملــح لیلتقــي الجمیــع ســیل حمــر ولیجتمــع اخیــرا بحمــض ثــم یلتقــي باالودیــة التــي تجتمــع 

                                                        
 .    ١٣٤ -١٣٣صالهمداني ، صفة ، ) ١(

 .    ١٤٢مهران ، الحضارة العربیة القدیمة ، ص) ٢(

 .     ١١ت ، ص.ال –م .عنان ، زید بن علي ، تاریخ الیمن القدیم ، المطبعة السلفیة ، ال) ٣(

 .     ١٣٣الهمداني ، صفة ، ص) ٤(

 .      ٢٤٢مهران ، الحضارة العربیة القدیمة ، ص) ٥(

 .      ١٣٣الهمداني ، صفة ، ص) ٦(



  

  
  الموارد المائیة في شبه الجزیرة العربیة  : الفصل االول  

  

  

ط الى زبید فیسقي جمیع ما حف به الى البحر في الفنج والحفنة وحجر قمران والمال هب
  . )٢(تجري طوال السنة ) الجبلیة ( ومن فروعه ) ١(

   :وادي نخلة  ٠ ٧
یصب من قتاب بلد الكالع وفي هذا الوادي یزرع الموز والحناء وجمیـع الخضـر 

  .  )٤(، واخیرًا یصب هذا الوادي في البحر االحمر شمالي الخوخة )٣(
  :وادي رسیان  ٠ ٨
مأتیه الجند من شرقي وشمالي جبل صبر من حدود الكـالع اللجـة ویصـب هـذا  

الوادي في وادي موزع بعد التقائه بالحسید ولكنه ینحدر من الشمالي الغربي لیصب فـي 
  .  )٥(البحر االحمر ، اما وادي موزع فیبدأ من جبل تربة لینتهي الى البحر االحمر 

  االودیة الشرقیة  ٠ب 
   :ف وادي الجو  ٠ ١

وهــو منفهــق مــن االرض بــین ) ٦(وهــو وادي بــأرض عــاد ذا مــاء وشــجر وخیــرات 
وطولـــه الــى اصـــحر واشــراف خـــبش مرحلـــة . جبــل نهـــم الشــمالي وجبـــل اوبــن الجنـــوبي 

  : هي .) ٧(ونصف وتفضي الیه اربعة اودیة كبار 
  
  : الخارد  ٠أ 

                                                        
 . ١٣٣الهمداني ، صفة ، ص) ١(

 .     ١٠عنان زید بن علي ، تاریخ الیمن القدیم ، ص) ٢(

 .  ١٣٩الهمداني ، صفة ، ص) ٣(

 .    ٢٤٢مهران ، الحضارة العربیة القدیمة ، ص) ٤(

 .  ١٣٩ – ١٣٨الهمداني ، صفة ، ص) ٥(

 .   ٣٤القزویني ، اثار البالد واخبار العباد ، ص) ٦(

 .  ٣٧الثور ، عبد اهللا ، هذه هي الیمن ، ص )٧(
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هـــا مـــن ومســـاقه مــن فـــروع مختلفـــة اول)١(وهــو مـــن اهـــم االودیـــة یبــدأ مـــن أرجـــب 
مخــالف خــوالن فــي شــرقي صــنعاء فیصــب الیــه غبــان ومــا اقبــل مــن عصــفان وثربــان 

  .)٢(وظبوة وحزیر 
  :وادي خبش  ٠ب 

یصب هذا الوادي وسـط الجـرف ویبـدأ مـن سـراة بلـدة وادعـة ویسـیر بالعدیـد مـن  
  .)٣(المناطق الى ان یصل الى خیوان فیسقیها 

  :الوادي الثالث  ٠ج 
الشــمال والغــرب واهــم فروعــه خــوالن ووتــوان والســریر یظهــر فــي زاویــة مــا بــین  

  .  )٤(والغلیل واسل ویمتد الى ان یلتقي الخارد في وادي الجرف 
  : وادي المنبج  ٠د 

وفروعه من بلد یام القدیمة وبلد مرهبة وجبل نهم ومن بلد خوالن ویاتي قابل لهم 
  .   )٥(الشمالي باودیة لطاف مثل اوبن 

  : وادي اذنه  ٠ ٢
ســمى میــزاب الــیمن الشــرقي وهــو اعظــم اودیــة الــیمن الشــرقیة كمــا مــور اعظــم وی

وهــو جــامع میــاه االودیــة مــن عــروش وجوانــب ردمــان وشــرعة وذمــار )٦(االودیــة الغربیــة 

                                                        
 .   ١١عنان ، زید بن علي ، تاریخ الیمن القدیم ، ص) ١(

 .   ١٦٠الهمداني ، صفة ، ص) ٢(

 .   ١٦٠ – ١٥٥ن ، ص. م ) ٣(

 .   ١٦٢ -١٦١ن ، ص. م ) ٤(

 .   ١٦٢ – ١٦٠ن ، ص. م ) ٥(

 .  ١٥٢م ، ن ، ص) ٦(
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وهنــاك ســبعون وادیــًا یصــب فــي اذنــه ) ١(وجهــران وكومــان وكثیــر مــن مخــالیف خــوالن 
وهـذه ) ٢(لـوادي شـعاب وفـروع  كثیـرة والتي اكتفـى الهمـداني بـالقول عنهـا ، ان فـي هـذا ا

الســیول فــي وادي اذنــه تفضــي الــى موضــع الســید بــین مــازمي مــأرب ثــم نحــو الروضــة 
  .والدغل في طریق صهید 

  :وادي الحریب  ٠ ٣
  . )٣(یبدأ من جبال السر ، ومساقطه بلد عذره ، مطره وبلد یام وهیالن  
ه فرعــان وادي یهــرق مــن وهــو احــد اودیــة الــیمن الشــرقیة ولــ: وادي بیجــان  ٠ ٤

ــاني وادي اخــر  ــیمن الشــرقیة ذات ) ٤(بیجــان والث لــم یــذكر الهمــداني اســم لــه ، واودیــة ال
كثافة سكانیة كونهم استفادوا مـن مجـاري هـذه األودیـة واقـاموا علیهـا السـدود كسـد مـارب 

  .  )٥(على وادي اذنه 
  اودیة الیمن الجنوبیة  -ج 
  : وادي حضرموت  ٠ ١

یعد وادي حضرموت اكبر ودیان الجزیرة العربیة ویبلغ طوله قرابة مائتا میـل امـا 
عرضــــه فیتــــراوح بــــین ثالثــــة وعشــــرة امیــــال ویقــــع هــــذا الــــوادي بــــین هضــــبتین الشــــمالیة 
والجنوبیـة ویبـدأ مــن طرفـه غربــًا مـن رملــة السـبعتین وینتهــي بمصـبه فــي سـیحون ویعتقــد 

وعشــرین الــف ســنة كــان نهــرًا جاریــًا یســمى ان هــذا الــوادي قبــل عشــرین الــف او خمــس 

                                                        
كــري ، ابــو عبــد اهللا بــن عبــد العزیــز ، معجــم مــا اســتعجم مــن ؛ الب ١٥٢صــفة ، ص. الهمــداني ) ١(

 .   ١٢٨، ص ١٩٤٥-، القاهرة  ١مصطفى السقا ،ج: اسماء البالد والمواضع ، تحقیق 

 .   ٨٧، ص ١عبد اهللا ، یوسف محمد ، اوراق في تاریخ الیمن ، ج) ٢(

 .  ١٥٤الهمداني ، صفة ، ص) ٣(

 .   ١٩٣ن ، ص. م ) ٤(

 .   ٢٤٣ضارة العربیة القدیمة ، صمهران ، الح) ٥(
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ویسـتقبل مجـرى هـذا الـوادي میـاه االمطـار المنحـدرة مـن الجبـال والصـخور . )١(الخفیف 
وهـو الجـزء األخیـر مـن ذلـك ) ٣(وله فروع عدیـدة اهمهـا وادي المسـیلة . )٢(المطلة علیه 

ة مثل شبام ، وقامت على هذا الوادي مدن عدید) ٤(الوادي الكبیر حتى مصبه في البحر
  . )٥(بیئون ، تریم ، وكذلك مدن حضرموت القدیمة 

  :وادي میفع  ٠٢
، )٦(ظهرت میفعة على هـذا الـوادي وهـي عاصـمة حضـرموت القدیمـة قبـل شـبوه 

. )٧(ویمـــر هـــذا الـــوادي بالمرتفعـــات الداخلیـــةٍ فیقســـمها الـــى نصـــف شـــرقي واخـــر غربـــي 
  . )٨(ویصب مع هذا الوادي وادي اخر وهو وادي بلحاف 

  :  وادي لجح ٠٣
وهو اكبر اودیـة الـیمن الجنوبیـة بعـد حضـرموت وتبـدأ منابعـه مـن الـدعكر وذي  

  .نخالن ویمر هذا الوادي ببالد الشرمان  –سفال والسیاني وخنوة 
  

                                                        
،  ١٩٩٢ –، عـــدن  ٥الســـقاف ، جعفـــر محمـــد ، اضـــواء علـــى تـــاریخ حضـــرموت الزراعـــي ، ع) ١(

 .   ١٩ص

 .   ٥٣، ص ٢الدباغ ، جزیرة العرب ، ج) ٢(

 .  ٤٠الثور ، عبد اهللا ، هذه هي الیمن ، ص) ٣(

 .  ٥٠، ص ١٩٧٣-تبافقیه ، محمد عبد القادر ، تاریخ الیمن القدیم ،بیرو ) ٤(

، دار الشــؤون الثقافیـة العامــة ،  بغــداد  ٣عبـد اهللا ، یوســف محمـد ، اوراق فــي تــاریخ الـیمن ، ج) ٥(
 .   ٥٣، ص ١٩٨٩ –

)6( Jamme.A., sabaean InscrIptions From Mahram Biligis – Beltimore 
(1962) p. 18 . 

،  ١٩٨٥-م .الخلــــیج العربــــي ، ال  ابـــراهیم ، محمــــد كــــریم ، عــــدن ، منشـــورات مركــــز دراســــات) ٧(
 . ٥٤ص

 . ٤١الثور ،عبد اهللا ،هذه هي الیمن ،ص) ٨(
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  :أبین  –وادي بنا  ٠٤
وتبـدأ مسـاقط .)٢(ویأتي هذا الوادي بعد لحج . )١(وهو من اودیة الیمن الجنوبیة  

الد یریم وقاع الحقل والجبال المحیطة به وتوجد فـي هـذا الـوادي اثـار سـدود میاهه من ب
  . )٣(وصهاریج 
  وادي وزان  ٠٥

یشق هذا الـوادي طریقـه الشـاق وسـط خـدیر مـن صـدر سـامع والعرضـة والنبیـرة  
ویلتقــي مــع وادي الجنــان فــي الكــرش ویســتمر بالتقائــه باالودیــة الــى ان یصــب فــي بحــر 

  .  )٤(ر االعناب والفواكهعدن وهذا الوادي كثی
  وادي میتم  ٠٦

وهــو النــازل جنــوب أب وتــنظم الیــه المیــاه النازلــة مــن الجنــوب بعــدها یتفــرع الــى  
  . ) ٥(فرعین یصبان غرب عدن 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 . ١٦-١٤،ص ٣ابن عبد الحق ، مراصد االطالع ،ج) ١(

 . ١٤٦الهمداني ،صفة ،ص) ٢(

 .  ٤٠الثور ،عبد اهللا ،هذه هي الیمن ،ص) ٣(

 . ١٤٤الهمداني ،صفة ،ص) ٤(

 .  ٤٠الثور ،عبد اهللا ،هذه هي الیمن ،ص)٥(
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ویســتفاد منهــا فــي ســقي یعــرف ینبــوع المــاء بــالعین وهــي مواضــع خصــب ونمــاء 

واصـل العیـون والینـابیع هـو المطـر ، فـاهللا اسـلك المطـر أي ادخلـه فـي . )١(المزروعات 
، فالعیون ناتجة من تسـرب المیـاه ) ٢(االرض وجعله عیونًا ومسایل كالعروق في الجسد 

فـــي اعمـــاق االرض المختلفـــة فـــي ارتفاعهــــا انخفاضـــها فتتســـرب فـــي اعماقهـــا وبســــبب 
، ولهــذا فـالعین هــي نبـع مــاء واشــتقت ) ٣(مـن االســفل تنبثـق مــن االرض الضـغط علیهــا 

، ولقـد انعـم اهللا بهـذا ) ٤(، أي ظـاهر للعیـون ) مـاء معـین(العین مـن عـین مـاء مایسـمى 
ـــه تعـــالى . )٥(المـــورد المـــائي لیكـــون مضـــافًا الـــى نعمـــة االمطـــار  ـــك فـــي قول : وجـــاء ذل

 ـــاٍء مَ اِء ِب ـــمَ اَب السَّ ـــوَ ـــا َأبْ تَْحنَ فَ ـــْد فَ ـــٍر قَ ـــى َأمْ ـــاءُ َعَل قَى اْلمَ ـــاْلتَ ونـــًا فَ ُ َض ُعی ـــا اْألَرْ نَ رْ فَجَّ ِمٍروَ َ ه نْ مُ
ــِدرَ  ، وتنتشــر العیــون فــي مواضــع عدیــدة مــن الجزیــرة العربیــة خاصــة فــي منــاطق )٦( قُ

هـي مواقـع معروفـة بخصـوبتها ونمـاء الـزرع . )٧(الواحات التي تنشأ حولهـا حیـاة مسـتقرة 
مــن العیــون فــي الســقي وخاصــة العیــون التــي لــم ینقطــع ماؤهــا  فیهــا ولقــد اســتفاد ســكانها

                                                        
 . ١٩٧،ص ٧علي ،جواد ، المفصل ،ج) ١(

،  ٢االبشــیهي ،شــهاب الــدین محمــد بــن احمــد ابــي الفــتح ، المســتطرف فــي كــل فــن مســتطرف ،ج)٢(
 . ١٣٧ت ،ص. ال  –بغداد 

 .١١،ص١٩٦٦–،بیروت ١شارل بال،ج: المسعودي،مروج الذهب ومعادن الجوهر،تحقیق) ٣(

 .  ٣٦٨االصفهاني ، معجم ، ص) ٤(

 .  ٣٩٠،ص ٤ثیر ، تفسیر القران الكریم ،جابن ك) ٥(

 . ١٢-١١:سورة القمر ،ایة ) ٦(

 . ٢٦عاقل ، نبیه ، تاریخ العرب القدیم ،ص) ٧(
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، وعـین )١(وعـین زغربـة وعـین غدقـة ) غزیرة(والعین الكثیرة الماء ) الحشد(والتي سمیت 
وتختلـف درجـة حـرارة میـاه العیـون فبعضـها بـاردة . )٢(ثرة او ثرثارة أي انها غزیـرة المـاء 

) الحمــة(المـراض وتسـمى هـذه العیـون واخـرى حـارة ، اسـتخدمها النـاس لالستشـفاء مــن ا
، ولقــد اكتســبت میــاه هــذه العیــون حرارتهــا مــن المعــادن التــي خالطتهــا مثــل الحدیــد ، )٣(

النحاس ، الفضة ، الذهب ، الكبریت ، كما تخالطه المواد مثل الشب والرفـق وكـل هـذه 
لشــفاء ، وكمــا ذكرنــا اســتخدمها االنســان ل)٤(تكــون فــي بــاطن االرض ذات حــرارة عالیــة 
، وفي الحقیقة ان میاه هذه البحیـرة اكثـر )٥(من االمراض كمیاه بحیرة طبریة في االردن 

، ویعتقـد انهـا أثنتـا عشـرة عینـًا كـل )٦(من عین واحدة فهي مجموعة من العیون الساخنة 
، ومیـاه هـذه العیـون تنبـع صـیفًا وشـتاءًا )٧(عین مخصوصة بعالج مرض من االمراض 

، ویرجـع اخـتالف درجـة حـرارة میـاه )٨(كال الفصلین وغیـر منقطعـة وهي ذات حرارة في 
هذه العیون كون المیاه تسخن تحت االرض في الشـتاء وتبـرد فـي الصـیف كـون الحـرارة 
والبرودة ضدان في باطن االرض وسـطحهما فهمـا الیجتمعـان فـي مكـان واحـد وال زمـان 

                                                        
 . ١٩٧نص ٧علي ، المفصل ،ج) ١(

 . ٤٣ت،ص. ال  –، حیدر اباد  ٢ابن درید ، جهرة اللغة ،ج) ٢(

 .  ١٣٩،ص ٢ابن سیدة ، المخصص ، مج) ٣(

محمــد صــادق بحــر : ن ابــي یعقــوب بــن واضــح ، تــاریخ الیعقــوبي ، تحقیــق الیعقــوبي ، احمــد بــ) ٤(
 . ٩٤، ص ١٩٦٤–، النجف االشرف  ١العلوم ،ج

 . ٣٥١،ص ١یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٥(

 . ١١٩الدمشقي ، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ،ص) ٦(

ت، .ال–االول فــي التــاریخ ،بیــروت  القرمــاني ، احمــد بــن یوســف بــن احمــد ، اخبــار الــدول واثــار) ٧(
 . ٤٦٢ص

 .  ٨٩،ص ١٩١٨–الیعقوبي ، البلدان ، النجف االشرف ) ٨(
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االرض وفــي الصـیف یحــدث  واحـد  فـاذا جــاء الشـتاء بـرد الجــو فـرت الحــرارة الـى بـاطن
  عكس

ویختلــف طعــم میــاه هــذه العیــون ایضــًا فیمــا بینهــا فــبعض العیــون .)١(هــذه الحالــة تمامــاً  
یكـــون ماؤهـــا حامضـــیًا یســـتعمل كاســـتعمال الخـــل وهنـــاك عیـــون یكـــون ماؤهـــا ذا طعـــم     

، والمیــاه التــي تنصــب مــن مواضــع مشــرفة ومــن تــالل ترابیــة یكــون طعــم ماءهــا )٢(مــر 
، والعلــة فــي اخــتالف طعــوم المیــاه فــي ارجــاء الــبالد )٣(هــي افضــل المیــاه واهمهــا حلـوًا و 

ناتجة من اختالف النبت الذي یزرع في االرض الموجودة بها العیون أي ما یـزرع علـى 
وتســمى العــین . )٤(ســطح االرض او مــا یكــون داخــل هــذه االرض مــن معــادن مختلفــة 

وتصـلح میـاه العیـون لـري النباتـات وخاصـة مـا ، )٥() الغدقة ( ذات الماء العذب بالعین 
، وتنبثق میاه هذه العیـون بصـورة طبیعیـة )٦() الجذر (یكون له اصل غائر في االرض 

ـــدها تكـــون  ـــك بســـبب الضـــغط علیهـــا مـــن االســـفل وعن ـــتم اســـتنباطها ولعـــل ذل دون ان ی
ون االرض ذات طبیعــة رخــوة وبســبب ضــغط المــاء تنشــق وتنبــع منهـــا المیــاه مكونــة العیــ

، وفــي احیــان اخــرى یقــوم االنســان بأســتنباطها وفــي مثــل هــذه الحالــة تكــون )٧(الطبیعیــة 
مــن منــاطق رملیــة ال یســتفاد  وبعــض العیــون تنبــع) ٨(ملــك للشــخص المســتنبط لمائهــا 

، وبعـض العیـون )١(من مائها شـیئًا اال اذا سـیطر االنسـان علیهـا واسـتنبطها مـن الرمـال 

                                                        
 .   ٢٢٧القزویني ، عجائب المخلوقات ، ص) ١(

 .  ١٣٧، ص ٢المسعودي ، مروج الذهب ، ج) ٢(

 . ٩٤، ص ١الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي ، ج) ٣(

 . ٢٥سي ، علم المالحة في علم الفالحة ، ص؛ النابل ٤٠ابن البصال ، الفالحة ، ص) ٤(

 . ٣٣، ص ٣ابن سیدة ، المخصص ، مج) ٥(

 .  ١٣٧،ص  ٢المسعودي ، مروج الذهب ، ج) ٦(

 .  ٢٢٧القزویني ، عجائب المخلوقات ، ص) ٧(

–المـــاوردي ، ابـــي الحســـن علـــي بـــن حبیـــب ، االحكـــام الســـلطانیة والوالیـــات الدینیـــة ، بیـــروت ) ٨(
 . ٢٣١،ص ١٩٨٥

 . ١٨١،ص ٧علي ، المفصل ،ج) ١(
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بعـد مجـرى قصـیر تعـود الـى بـاطن االرض وهنالـك عیـون تتدفق في الجبال والهضاب و 
  .)١(تتوقف حیاتها على االمطار 

    
 

، ففـــي  )٢(تنتشــر العیــون والینـــابیع فــي مواضــع عدیـــدة مــن شــبه الجزیـــرة العربیــة
لنعمــان وتســمى هــذه العــین      الحجــاز ومكــة تحدیــدًا توجــد العیــون عنــد عرفــة قــرب وادي ا

، وفــي الطریــق بــین مكــة والمدینــة توجــد ایضــًا العدیــد مــن العیــون )٣() عــین النعمــان ( 
، وكذلك في بطون االودیة ففي بطن وادي مر توجد العیـون )٤(التي تمتد تحت االرض 

ینة اربعة ، ویبلغ عدد عیون المد)٦(، وفي المدینة المنورة توجد البرك والعیون )٥(الكثیرة 
  . )٧() عین الزرقاء (وعشرین عینًا منها 

عــــین صــــورین ، عــــین ثنیــــة مــــروان ، عــــین (وفــــي المدینــــة عیــــون اخــــرى منهــــا 
  . )٨() الخانقین ، وعین ابي زیاد وضیف الناقي وعین أزواج النبي 

، كـوادي اضـم الـذي یحتـوي العدیـد )١(وفي بطون اودیة المدینة اثنتـا عشـرة عینـًا 
  . )٣(، وفي قریة ینبع وهي احدى قرى المدینة المنورة عیون       كثیرة )٢(من العیون 

                                                        
 .  ١٦٣-١٤٩،ص ١م ،ن ،ج) ١(

االعظمـــي ، عـــواد محمـــد ، تـــاریخ الـــري فـــي ســـهول الرافـــدین مـــن عصـــر صـــدر االســـالم حتـــى ) ٢(
 . ١٠،ص ١٩٨٣–العصر العباسي ، الكویت 

؛ لوبــون غوســتاف ، حضــارة العــرب ،  ٣٢٧االزرقــي ، اخبــار مكــة ومــا جــاء بهــا مــن اثــار ،ص) ٣(
 . ٦١، ص ١٩٤٥–م . محمد عادل زعیتر ، دار احیاء الكتب العربیة ، ال ترجمة ، 

 . ١٩٢ابن جبیر ، رحلة ابن جبیر ، ص) ٤(

 .  ١٣٦ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ،ص) ٥(

 . ٤٠٩الحربي ، المناسك واماكن طرق الحج  ،ص) ٦(

 . ١٤٤كحالة ، عمر رضا ، جغرافیة شبه الجزیرة العب ،ص) ٧(

 .  ٧٧قوبي ، البلدان ، صالیع) ٨(
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وعلـى هـذه العـین حلـق عظـیم ) (وبین الخندق والمدینة العین المنسوبة للنبـي 
، امـــا بـــدر فحـــوت عینـــین جـــاریتین یـــزرع عنـــدها )٤(مســـتطیل ومنبـــع العـــین فـــي الوســـط 

صـفراء وادي بـین الجبـال یحـوي العیـون ، وبـین بـدر وال)٥(الحناء والموز والعنـب والنخـل 
، ولقــد اورد لنــا الســعمهودي عـــددًا مــن عیــون المدینــة منهــا عـــین )٦(ذات المیــاه الفــوارة 

كونها حوت عینین عین فـي الجبـل الـذي وقـف علیـه الرمـاة یـوم احـد ) العینان ( سمیت 
طمــة وعــین الشــهداء وعــین الكاظمــة وعــین البحیــر وعــین الرســول وعــین فــوارة وعــین فا

  . )٧(وعین القشیري بین مكة والمدینة 
، امـــا الطـــائف ففیهـــا )٨(وحـــوت خیبـــر علـــى العدیـــد مـــن العیـــون ومســـایل المیـــاه 

، وعلـى ذكـر كثــرة  )٩(العیـون الكثیـرة وهـي خصـبة ینبـت علیهـا الـزرع واالشـجار والفواكـه
ففجـر العیون في الطائف فلقد كان لعبد المطلب ماء عند ثقیف حاولت ثقیف اسـتنباطه 

هــذا االمــر خصــومة مــع عبــد المطلــب وكــادت الحــرب ان تنــدلع حتــى فجــر اهللا بــارض 
الطائف العدید من العیون تحـت اقـدام الخیـول فاستسـقى عبـد المطلـب وسـقى بنـو ثقیـف 

                                                                                                                                                                   
 . ٤١٢الحربي ، المناسك واماكن طرق ،ص) ١(

 . ١٧٢،ص ١ابن شبة ، اخبار المدینة المنورة ،ج) ٢(

 . ٤٩٦القرماني ، اخبار الدول واثار االول في التاریخ ،ص) ٣(

 . ١٨٤-١٨٣ابن جبیر ، رحلة ابن جبیر ، ص) ٤(

 .  ٤١٩الحربي ، المناسك واماكن طرق الحج  ، ص ) ٥(

ابن بطوطة ، شرف الـدین ابـو عبـد اهللا ، رحلـة ابـن بطوطـة المسـماة تحفـة االنضـار فـي غرائـب ) ٦(
 . ٧٨ت ،ص.ال –االمصار وعجائب االقطار ، مصر 

 .  ١٢٧٤-١٢٧٠،ص ٤وفاء الوفاء نج) ٧(

 . ٧٠نص ٧علي ، المفصل ، ج) ٨(

 . ١٨الرسول ،صالشریف ، احمد ابراهیم ، مكة والمدینة في الجاهلیة وعهد ) ٩(
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، اما الطریـق بـین تهامـة والـیمن فقـد انعـم اهللا بـه بـالعیون )١(بعد ان انعم اهللا علیهم بهذا 
  اد اهل الیمن من العیون الكثیرة والمختلفة الصفـات ، كذلك استف)٢(العدیدة 

  .)٣(وخاصة العیون الحارة التي اقاموا علیها حمامات 
، وعنـد همـذان التـي )٤(وفي مدینة مأرب وتحدیدًا عند السـد توجـد العیـون الكثیـرة 

، وفــي وادي حجــر عنــد حضــر مــوت )٥(اســتفاد العــرب مــن مائهــا باقامــة الســدود علیهــا
ــاه الجوفیــة علــى شــكل عیــون وینــابیع حــارة اســتخدمت لســقي النخــل دون ان  تظهــر المی
، وفي حضرموت العدید مـن الینـابیع والعیـون ، كنبـع وادي غنیمـة قـرب )٦(تؤذي جذوره 

، وحــوت   )٧(بلــدة شــاربة ومنبــع العــذراء قــرب قریــة دلمــون ومنبــع جــذع قــرب قریــة المریــة
وعـین بجـو التـي تجـري مـن جبـل الـرام  الیمامة العیون منها عین الخضـراء وعـین الهیـت

  . )٩(، وبالقرب من الیمامة عین ماء متسعة )٨(

                                                        
 . ١١٩،ص ١٩٧٨ –، بیروت  ٣المسعودي ، اخبار الزمان ،ط) ١(

 . ٢٣٥الزمخشري ، االمكنة والمیاه والجبال ،ص) ٢(

 .  ٤٨-٤٥الثور ، عبد اهللا ،هذه هي الیمن ،ص) ٣(

،  ١،ج ٧حســـن ، ابـــراهیم حســـن ، تـــاریخ االســـالم السیاســـي والـــدیني والثقـــافي واالجتمـــاعي ،ط) ٤(
 . ٢٠،ص ١٩٦٤–القاهرة 

 . ١٠عنان ، زید بن علي ، تاریخ الیمن القدیم ،ص) ٥(

 . ٢٢١،ص ٢یاقوت الحموي ، معجم البلدان ،مج) ٦(

  ٢٠السقاف ، جعفر محمد ، اضواء على تاریخ حضر موت الزراعي ، ص) ٧(

 . ٢١٦كحالة ، عمر رضا ، شبه الجزیرة العربیة ، ص) ٨(

 .  ٩٧ابو الفداء ، تقویم البلدان ،ص) ٩(
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وتوجــد العیــون الجاریــة فــي البحــرین منهــا عــین محلــم وهــي عــین ذات میــاه كثیــرة 
،  وعرفـت االحسـاء )١(وحارة عند المنبع وباردة كلما بعدت عنه وتستخدم لسـقي النخیـل 

ــــك مــــا اورده االحســــائي عنهــــا فــــالعیون فــــي جهاتهــــا الجنوبیــــة  بغناهــــا بــــالعیون دلیــــل ذل
وجمیعها باردة عذبة وفي الشمال عیون اخرى اهمها عین الجوهریـة منسـوبة الـى جـوهر 

ـــي )٢(وهـــو رجـــل مـــن اهلهـــا  ـــرة الت ـــابع ذات المیـــاه الغزی ، امـــا نجـــد فحـــوت العیـــون والمن
  . )٣(استخدمت للزراعة باالعتماد علیها في السقي

لمــوارد المائیــة فــي شــبه الجزیــرة العربیــة لكــن ظلــت كمیتهــا وهكــذا فقــد اختلفــت ا
  .محدودة لذا بذل العرب جهدًا كبیرًا في استثمارها واالستفادة منها النجاح الزراعة 

          
              

    
  
    

        
   
  
  

                                                        
: تحقیـق. االحسائي ، محمد بن عبـد اهللا ، تحفـة المسـتفید لتـاریخ االحسـاء فـي القـدیم والحـدیث )  ١(

 . ٢١،ص ١٩٦٠–حمد الجاسر ، الریاض 

وللزیــادة فــي التفصــیل ینظــر االحســائي ،تحفــة المســتفید لتــاریخ االحســاء فــي القــدیم والحــدیث  ، ) ٢(
 . ٥٠-٤٦ص

 .  ٤١في القرن العشرین ،صوهبة ، حافظ ، جزیرة العرب ) ٣(
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تعد شـبه الجزیـرة العربیـة منطقـة صـحراویة ذات منـاخ قـاس فلـم تسـتفد مـن البحـار 
، اال ان المـوارد المائیـة فـي هـذه البیـداء التـي نوهنـا عنهـا  المحیطة بها وهذا مـا بینـاه انفـًا
والمتمثلة باالمطـار التـي كانـت تسـقط علیهـا واالودیـة التـي تجـري فیهـا والعیـون والینـابیع 

ة من المیـاة الجوفیـة عـن طریـق االبـار واعمـال الـري المتمثلـة بالسـدود وعملیات االستفاد
هـذا كلـه عمـل علـى زیـادة   )١(وغیرها من طرق الري التي تناولناها في الفصول السـابقة

تمثـل هـذا النجـاح . )٢(رقعة المساحة المزروعـة وشـكل رافـدا مهمـا النجـاح الزراعـة فیهـا 
، اذ انهــا تشـــكل )٣(الزراعــة جــزءًا مهمــا منهــا  بالحضــارة االنســانیة العریقــة حیــث كانــت

االســاس فــي قیــام النمــو الحضــاري وتطــوره بمختلــف مجاالتــه وهــذا یعكــس اهمیــة الــنظم 
ـــي تلـــك الحقبـــة وخاصـــة الـــیمن اذ عـــدت الزراعـــة  )٤(االروائیـــة التـــي قـــام بهـــا االنســـان ف

  . )٥(العنصر االول في اقتصادها قبل االسالم 
ًا رئیسـیًا تعـدى ان یكـون نشـاطًا هامشـیًا او ان یكـون هكذا صارت الزراعة نشـاط

الغرض منه االشباع الذاتي او التبادل البسیط بل صار تبادًال واسعًا ادى الى ان حركة 
علــى الــرغم مــن ان العــرب احتقــروا كــل مــن یمــتهن الزراعــة وفضــلوا علیهــا . )٦(التجــارة 

  ذلك واضحـًا  ویبـدو) ٧(باقي المهن حتى انهم الفوا حیـاة الغـزو 

                                                        
  .ینظر الفصل االول والثاني ) ١(
، ٢نبیـه امـین فـارس ومنیـر العنبكـي، ط: بروكلمان ، كارل ، تاریخ الشعوب االسالمیة ، ترجمة ) ٢(

  . ١١، ص ١٩٦٠ -، بیروت ١ج
  .١٧، ص١٩٧٢ -ولي، عثمان احمد ، الزراعة العربیة ، مصر الخ) ٣(
الحفیظ ، عمـاد احمـد ، اثـر المشـاریع االروائیـة فـي النمـو الحضـاري ، نـدوة الـري عنـد  العـرب ، ) ٤(

  . ٩٤ – ٨٥ص
  .٣٨جواد علي ، مصطلحات الزراعة والري ، ص) ٥(
  .٣٧، ص ١٩٨٦ –بغداد  ،٢خلیل ، محسن ، في الفكر االقتصادي العربي االسالمي ، ط) ٦(
: غودیـــد ، اغنـــاطیوس ، محاضـــرات فـــي تـــاریخ الـــیمن والجزیـــرة العربیـــة قبـــل االســـالم ، ترجمـــة ) ٧(

  . ٦٧ – ٦٦، ص ١٩٨٩ –ابراهیم السامرائي ، بیروت 
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  :من خالل ابیات االعشى الكبیر اذ یقول 
  خربت بیوت نبطیة فكانما        لم تلق بعدك عامرًا متعهـدًا 

  )١(لسنا كما جعلت ایاد دارهم       تكریت تنظر حبها ان یحصدا 
وهنــا یهـــاجم االعشــى قبیلـــة ایــاد النهـــم یمارســون الزراعـــة وینتظــرون ان یحصـــد 

، ولعل هذا االحتقار للزراعة جـاء لكـونهم ینظـرون الیهـا مهنـة دخیلـة حبهم بعد الزراعة 
وهــي مــن اصــل ارامــي غیــر ان هــذا االدعــاء یبطــل امــام االراضــي الواســعة التــي كانــت 
تـزرع فـي الــیمن ومنـذ اقــدم العصـور وهــذا یـدل علـى اصــالة الزراعـة عنــد الیمنیـین ومنــذ 

لت عمـان والبحـرین وهجـر والیمامـة ولم تقتصر الزراعـة علیهـا بـل شـم. )٢(اقدم العصور
ــــاطق متفرقــــة اخــــرى  ــــاطق العــــراق والشــــام ومن وشــــملت الزراعــــة بهــــا مختلــــف . )٣(ومن

ومهمـا یكـن االمــر فلقـد مـارس العـرب الزراعـة واطلقــوا  )٤(المحاصـیل والفواكـه والخضـر 
والتــي عرفـــت بانهــا العلــم الــذي یهـــتم بالنبــات مــن حیــث غرســـه ) ٥(علیهــا اســم الفالحــة 

، وتعـرف ایضـًا بانهـا علـم )٦(عهد به بالسقي والتنمیة  الى ان ینضج ثم یبدأ حصاده والت
یتدبر النبات من اول نشؤه الى اكتمال نضوجه وذلك باصالح االرض وتسمیدها وسقي 

  ) ٨(والزراعة تأتي بمعنى الحراث . )٧(النبات وحمایته من االفات الزراعیة 

                                                        
 -محمــد حســن ، القــاهرة:االعشــى الكبیــر ، میمــون بــن قــیس ، دیــوان االعشــى الكبیــر ، تحقیــق ) ١(

  .٢٣١ - ٢٣٠، ص ١٩٥٠
  .٦٧ - ٦٦غویدي ، اغناطیوس ، محاضرات في تاریخ الیمن ، ص) ٢(
  . ٣٨خلیل ، محسن ، في الفكر االقتصادي العربي ، ص) ٣(
  .١٥٨، ص ١٩٧٥ –، بیروت ٣معروف ، ناجي ، اصالة الحضارة العربیة ، ط) ٤(
  .١٦٩، ص ١٩٧٢ –كحالة ، عمر رضا ، العلوم العلمیة في العصور االسالمیة ، دمشق ) ٥(
  .٣٢٢،ص١٩٨١ –، بیروت ١ابن خلدون،عبد الرحمن بن محمد ، مقدمة ابن خلدون ، ج) ٦(
  ٣٠٨، ص١طاش كبرى زادة ، مفتاح السعادة، م) ٧(
  .١٥٣، ص١١العیني ، عمدة القارئ ، ج) ٨(
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لتعریفـــات المتقدمـــة اعـــاله نســـتنتج ان ومـــن خـــالل ا.)١(فـــالزرع هـــو طـــرح البـــذر 
  .الزراعة تتعلق بامور النبات واالهتمام به 

وتعد الزراعة اقدم وجوه المعاش اذ انها بسـیطة وفطریـة وطبیعیـة وبقیـة الصـنائع 
وذلـــك ان اكتشـــافها جـــاء بـــدافع الغریـــزة اذ اســـتطاع االنســـان القـــدیم ان ) ٢(متـــأخرة عنهـــا 

رض وغطتها التربة وتوالت علیها االمطار تبدأ بالنمو یكتشف ان البذور اذا سقطت باال
والنضج الـى ان صـارت الزراعـة نشـاطًا مارسـه االنسـان لدرجـة انـه زرع مـا یفـیض عـن 

  .)٣(حاجته للخزن والبیع 
بالهـام مـن اهللا تعـالى ) (ویذكر ان اول من مارس الزراعـة والحـرث هـو ادم 

ثـم كــان الطوفـان الـذي فــرقهم ) (ریـس ، ثــم اد) علیهمـا السـالم(بــن ادم )٤(ثـم شـیت 
مــارس الزراعــة قیــل ) (وقابیــل بــن ادم . )٥(فنســوا كــل مــا تعلمــوه فــي ســابق امــرهم 

ذلـــك النـــه قـــدم قربانـــًا الـــى اهللا ) (، وقبـــل ادریـــس ) علیهمـــا الســـالم(شــیت ابـــن ادم 
لیتـــزوج اختـــه كـــان حزمـــة مـــن الـــزرع الـــرديء ، وهـــذا مـــا اعطـــاه األســـبقیة فـــي ممارســـة 

  . )٦(واعطى دلیل على قدم معرفة العرب       بالزراعة ) (زراعة بعد ادم ال

                                                        
  .١٤٦، مادة زرع، ص١١عبد الكریم الغرباوي ،ج: الزبیدي ، تاج العروس ، تحقیق ) ١(
، ١٩٨٢ –، بیــروت  ٢الـرحمن ، الجـامع فــي تـاریخ العلـوم عنـد العـرب ، طمرحبـا ، محمـد عبـد ) ٢(

  . ٥٥٠ص
  .٢٤٦، ص١سوسة ، احمد ، تاریخ حضارة وادي الرافدین ، ج) ٣(
  .٥٦ابن كثیر، قصص االنبیاء ، ص. تعني هبة اهللا : شیت ) ٤(
  . ٤ابن العوام ، الفالحة ، ص) ٥(
  . ٤٧ابن كثیر ، قصص االنبیاء ، ص) ٦(
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ان الزراعـة تتضــمن العدیــد مـن المراحــل یــتم خاللهــا نضـج المحصــول واهــم هــذه 
  :المراحل هي 
 
ءم المحصول الذي یزرع ال بد من اختیار االرض التي تال :انواع االراضي  –أ 

بهــا ، فــاالرض هــي اســاس النبــات الــذي ینمــو فیهــا فهــي اعظــم أجــزاء          النبــات 
، واالراضــي الزراعیــة ذات اللــون وانــواع )٢(وهــي جــزء ال یتجــزأ مــن مظــاهر الزراعــة .)١(

  .مختلفة تتمایز فیما بینها من حیث جودتها للزراعة 
  :ل اختیار االرض من حیث اللون وتشم - ١
وهــي االراضــي التــي یكــون ســوادها دلــیًال علــى الحــرارة  :االراضــي الســوداء  –أ 

، وتنجح في هذه التربـة زراعـة )٣(فیها وهي ارض تسقط علیها االمطار اكثر من غیرها 
المحاصــیل الزراعیــة كافــة خاصــة فــي فصــل الشــتاء امــا فــي فصــل الصــیف فــال بــد مــن 

ومن االراضي السوداء في الجزیرة العربیـة . )٤(بها سقیها بالماء الكثیر واال هلك النبات 
) ٥(هــي الحــرر والحــرة هــي االرض التــي تكونــت بفعــل البــراكین بــل هــي اثــر مــن اثارهــا 

                                                        
  . ٣٠٧، ص١ن وحشیة ، الفالحة النبطیة ، جاب) ١(
، ٢، ج٧ركمنـــــز ، الســـــماء واالرض فـــــي النقـــــوش جنـــــوب الجزیـــــرة ، مجلـــــة العــــــرب ، س . ج ) ٢(

  ١٠٧هـ ، ص١٣٩٢–الریاض 
  .١٣النابلسي ، علم المالحة في علم الفالحة ، ص) ٣(
  . ٤٥ابن بصال ، الفالحة ، ص) ٤(
  .٥٧، ص ١٩٦٨ –، الریاض ٢حمزة ، فؤاد ، قلب جزیرة العرب ، ط) ٥(
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ولقـد ) ١(وهي ذات شكل مستدیر وان كان فیها شيء مسـتطیل لـیس بواسـع فـذلك الكـراع 
  اشتهرت هذه الحرر بالخصـب والنمـاء

  .)٣(ویذكر انها خیر القرى العربیة )٢(ر وكثرة المیاه ومنها حرة خیب
ان اهم ما یجود بها وبصـورة كبیـرة زراعـة االشـجار  :االراضي البنفسجیة  –ب 

)٤(.  
ویغلب علیها الحرارة والیبوسـة لهـذا فهـي مـن االراضـي  :االراضي الحمراء  –ج 

تحتاج هـذه التي تحتاج الى تقلیب دائم فیعمل هذا التقلیب على التقلیل من صالبتها وال 
ــة االدغــال والعشــب ، وتصــلح هــذه )٥(التربــة فــي اول زراعتهــا الــى ســماد وهــي تربــة قلیل

  .)٦(التربة للزرع والالشجار 
تكــون فائــدتها اقــل مــن اراضــي االخــرى وتحتــاج الــى  :االراضــي الصــفراء  –ج 

ب سماد ولكن هذا السماد ال یمازجها سریعًا كمـا فـي بـاقي االراضـي لـذا تحتـاج الـى تقلیـ
امـــا اذ ازدادت صـــفرة االرض لدرجـــة یكـــون فیهـــا . )٧(مســـتمر وتكـــرار عملیـــة تســـمیدها 

  .الصفار فاقعًا فهي ال تصلح للزراعة 
، تحتـاج الـى سـماد كثیـر ، كمـا انهـا  ال )٨(فهي اراٍض باردة :االراضي البیضاء 

  .)٩(تحتمل الماء الكثیر لبرودتها ولكنها تحتاج الى التقلیب الكثیر 

                                                        
  .٢٤٥، ص٢یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج) ١(
  .٦٣البكري ، منذر عبد الكریم ، دراسات في تاریخ العرب قبل االسالم ، ص) ٢(
  . ٣٠٨، ص١ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج) ٣(
  . ١٣النابلسي ، علم المالحة في علم الفالحة ، ص) ٤(
  . ٤٧صابن بصال ، الفالحة ، ) ٥(
  .١٤النابلسي ، علم المالحة في علم الفالحة ، ص) ٦(
  . ٤٦ابن بصال ، الفالحة ، ص) ٧(
  .١٤ - ١٣النابلسي ، علم المالحة في علم الفالحة ، ص) ٨(
  . ٤٦ - ٤٠ابن بصال ، الفالحة ، ص) ٩(
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  :ختیار االراضي من حیث المنطقة وتشمل ا -٢
ـــــة  –أ  ـــــیس لهـــــا مســـــامات         :االراضـــــي الجبلی ـــــرودة ول ـــــب علیهـــــا طـــــابع الب یغل
، تصلح لزراعة بعض النباتـات مثـل الزیتـون والخـروب والزعـرور  واالجـاص )١(مفتوحة 

  .)٣(اد واللوز والتین والفستق والبلوط لكنها تحتاج الى الماء الكثیر         والسم)٢(
ولقــد ُعــرف عــن اهــل الــیمن بــزراعتهم للجبــال التــي تســقط علیهــا االمطــار بفعــل 

واهـم النباتـات التـي زرعـت بهـذه  )٥(حیث استخدموا نظام المـدرجات  )٤(الریاح الموسمیة
، والتــي )٧(، كمــا اســتغل العــرب االراضــي الواســعة بــین الجبــال )٦(الطریقــة هــي الكــروم 

ــدارة( تســمى  ، وفــي الغالــب تنبــت بهــا االعشــاب )٨(ســتدیر وســط فجــوة وهــي رمــل م) ال

                                                        
  . ٤٣ - ٤١ابن بصال ، الفالحة ، ص) ١(
  . ١٤صالنابلسي ، علم المالحة في علم الفالحة ، ) ٢(
  . ٤٣ - ٤٢ابن بصال ، الفالحة ، ص) ٣(
  . ٣٣٢، ص١سوسة ، احمد ، تاریخ حضارة وادي الرافدین ، ج) ٤(
، صــنعاء ٤٤الحضــرمي ، عبــد الــرحمن عبــد اهللا ، الحضــارة الیمنیــة ، مجلــة دراســات یمنیــة ، ع) ٥(

  .١٢٠، ص ١٩٩٢ –
  .٣٥، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٦(
ــــدارت ، مجلــــة المشــــرق ، ساالصــــمعي ، ابــــو ســــعی) ٧( ــــد الملــــك بــــن قریــــب ، ال ، المطبعــــة ١د عب

  . ٢٥، ص ١٨٩٨ –الكاثولیكیة لالباء الیسوعیین ، بیروت 
  . ٦، ص ١٩٥٩ –حسن الیاسین ، بغداد : االصمعي ، تاریخ العرب قبل االسالم ، تحقیق ) ٨(
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كمـا انهــا كـل مــا اتسـع واحاطــت بـه الجبــال فـي غلــظ او ســهولة  )١(والنباتـات الصــحراویة
  .)٣(وفضلها العرب كمناطق للسكن بها كونها خصبة )٢(

هـــي اراٍض تتـــأثر بـــالجو المحـــیط بهـــا فهـــي حـــارة فـــي  :االراضـــي الرملیـــة  –ب 
، وهي من )٤(في فصل الشتاء وهذا یؤذي النبات الذي یغرس بها فصل الصیف وباردة 

وینبت فـي هـذه . االراضي التي تحتاج الى سماد كثیر ولكن یكون احتیاجها للماء قلیًال 
، وهو شجر اصفر مر الطعم ثمرته تشبه سنبلة )االالة ( التربة نوعًا من الشجر یسمى 

  .)٥(الذرة 
بســـهولة عنـــد الســـقي فتبـــدو للعیـــان كانهـــا لـــم كمـــا ان المـــاء یـــدخل الـــى اعماقهـــا 

، واجــود االراضــي هــي التــي ال یكثــر بهــا التشــققات اذ اشــتد علیهــا الحــر واذا  )٦(تســقى
  .)٧(كثر المطر ال یكون فیها زلق وال یطول مكوث الماء على وجهها 

 

  :الزراعیة ومنها استخدم العرب طرق عدیدة لمعرفة جودة االراضي 
یقوم العرب بحفـر االرض علـى قـدر شـبر ثـم یقومـون بـاخراج التـراب منهـا بعـدها  .١

یــتم تفتیــت التــراب المســتخرج وبعــدها یــرد التــراب فــان امتلئــت االرض ولــم یـــزداد 
التــراب دل علــى ان االرض جیــدة أمــا اذا زاد التــراب عــن كمیتــه دل علــى جودتهــا 

                                                        
  . ١٤، ص٤یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ١(
  .٣٣صر البلدان ، صابن الفقیه ، مخت) ٢(
  . ١٤، ص٤یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٣(
  . ١٤النابلسي ، علم المالحة في علم الفالحة ، ص) ٤(
، المطبعــــــة ١اوغســــــت هنفـــــر، مجلــــــة المشـــــرق ، س: االصـــــمعي ، النبـــــات والشــــــجر ، جمعـــــه ) ٥(

  . ٨٧٨، ص ١٨٩٨ –الكاثولیكیة لالباء الیسوعیین ، بیروت 
  . ٤٤الفالحة ، صابن بصال ، ) ٦(
  . ٦االشبیلي ، المقنع في الفالحة ، ص) ٧(
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أل الحفـــرة دل علـــى ان االرض لیســـت صـــالحة واذا نقـــص التـــراب ولـــم یمـــ. ایضـــاً 
  .)١(للزراعة 

مالحظة ما ینبت على االرض من نبات من حیث كثرتـه فكلمـا كثـر النبـات ونمـا  .٢
  .)٢(نموًا جیدًا دل هذا على صالحیة التربة للزراعة 

اذا سقیت التربة ولـوحظ ان الطـین اكثـر مـن الرمـل دل هـذا علـى ان التربـة جیـدة  .٣
، واذا حـوت التربــة حجـارة كبیـرة عمـل هــذا علـى افسـاد جــودة )٣(وصـالحة للزراعـة 

التربة كون الحجارة تصبح حارة في فصل الصیف فتحـرق جـذور الشـجر وبعكسـه 
  .)٤(في الشتاء فهي تكون باردة وتضر هذه البرودة جذور الشجر

فلرائحــة التــراب اهمیــة فــي الكشــف عــن جودتــه فــاذا كــان ذا : شــم رائحــة التــرب   .٤
، ویكــون عــالج هــذه الحالــة بســقیه بالمــاء )٥(ة دل علــى عــدم صــالحهرائحــة ردیئــ

  .)٦(العذب في النصف من نیسان واول ایار 
تذوق التراب عن طریق خلطه بالمـاء فـان كـان ذا طعـم مـالح فـان زراعـة بعـض   .٥

، ولكن تنجح فیه زراعـة النخیـل وحتـى ان المـالح )٧(المحاصیل والنباتات ال تنجح 

                                                        
  . ٦م ، ن ، ص) ١(
  . ٥٥ابن بصال ، الفالحة ، ص) ٢(
  .١٥ – ١٤النابلسي ، علم المالحة في علم الفالحة ، ص) ٣(
  . ٧االشبیلي ، المقنع في الفالحة ، ص) ٤(
  .١٥ – ١٤النابلسي ، علم المالحة في علم الفالحة ، ص) ٥(
  . ٣٥، ص١ابن وحشیة، الفالحة النبطیة ، ج) ٦(
  . ١٥ – ١٤النابلسي، علم المالحة في علم الفالحة ، ص) ٧(
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◌ُ النجاح زراعة النخیل نفسه یكون سمادًا م ویتم عالج التربـة المالحـة عـن  )١(همًا
  .)٢(طریق قلبها بعد سقوط المطر 

  
  

 
ویــراد بمعنــى قلــب التربــة ، هــو ان تحــرث التربــة ویجعــل اســفلها اعالهــا واعالهــا 

وبــرد والــذي اعــاله یكــون حــارًا فــالتراب الــذي اســفل فیــه رطوبــة  ) ٣(اســفلها مــرة بعــد مــرة 
ــــى معادلتهــــا  ــــى وهــــذا یعمــــل عل ــــى اســــفل واالســــفل اعل ویابســــًا فــــاذا قلبــــت صــــار االعل

مــن حراثتهــا بعمــق حتــى تضــمن عملیــة  كمــا ان التربــة الیابســة البــد )٤(واصــالحها للــزرع
كمـــا ان لحراثـــة االرض اهمیـــة فـــي تنقیتهـــا مـــن الشـــوائب الضـــارة بـــالزرع قبـــل  )٥(قلبهـــا 
والعمل على التخلص من بقایا ما كان مزروعًا سابقًا النه یضر بالنوع )٦(بالبذر  الشروع
وقبــل . )٨(، ویكــون موعــد حراثــة االرض هـــو فصـــل الشتـــاء  واواخــر الربیــع   )٧(الجدیــد 

البدء بالحراثة ال بد مـن تقلیـب التربـة بالمـدق لكسـر وسـحق الحجـارة ان وجـدت لیضـمن 

                                                        
ـــیة، كتــــاب النخیــــل ، مخطوطــــة محفوظــــة فــــي دار صــــدام للمخطوطــــات تحــــت رقــــم ) ١( ابــــن وحشـ

  .  ٦، ورقة  ٣٣٩٠٣
  . ١٥النابلسي، علم المالحة في علم الفالحة ، ص ) ٢(
  . ٥٧ – ٥٦، ص ابن بصال ، الفالحة) ٣(
  . ٤ابن العوام ، الفالحة ، ص) ٤(
شـتى ،       ورقـة /١٨الوطـواط ، الزراعـة ، مخطوطـة محفوظـة فـي المجمـع العلمـي تحـت رقـم ) ٥(

١٥.  
  .٤٦علي ، جواد ، مصطلحات الزراعة والري ، ص) ٦(
  .١٧النابلسي، علم المالحة في علم الفالحة ، ص) ٧(
  .١٠ابن العوام ، الفالحة ، ص) ٨(
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واحیانًا یقومون بسقي االرض من االبار لتكون الحراثة اسـهل ، )١(نجاح عملیة الحراثة  
  .)٢(والین واذا سقط المطر اكتفوا بذلك وبدوا        بالحراثة 

وعملیــة الحراثــة تعنـــي نشــر الحـــب فــي التربـــة وهــذا یعنـــي ان تقلــب االرض فـــي 
  والحراثة تكون اما على شكـل الواح طویلـة  )٣(الوقت نفسه مع طرح البذور بها  

والمحـراث هـو .او مربعات تتخللها السواقي والقنـوات وبعـدها تكـون عملیـة الـزرع والغـرس
االلــة التــي یحــرث بهــا اذ تشــقق اســنانها المتجهــة نحــو االرض التربــة وتفتیتهــا وتهشــمها 

ــتم ســحب هــذه االلــة امــا مــن قبــل االنســان نفســه او الحیــوان كــالثیران والحمیــر او )٤( وی
واســتخدمت االبقــار فــي الحراثــة ولعــل  )٥(ة الحیــوان وتــوفره الخیــول والجمــال حســب كثــر 
ال تَْســِقي خیــر دلیــل هــو قولــه تعــالى  َض وَ یــرُ اْألَرْ ــوٌل تُثِ ةٌ ال َذُل ــرَ قَ ــا بَ َ نَّه ــوُل ِإ قُ نَّــهُ یَ ــاَل ِإ قَ

ـــا َكـــادُ  مَ ُحوَها وَ ـــَذبَ ـــاْلَحقِّ فَ وا اْآلَن ِجْئـــَت ِب ـــاُل ـــا قَ َ َة ِفیه ٌة ال ِشـــیَ َســـلَّمَ َث مُ ـــوَن اْلَحـــرْ ُل ْفعَ ) ٦( وا یَ

ــــل اجــــر  ــــالح االرض بنفســــه او یســــتخدم اشخاصــــًا للحراثــــة مقاب ــــًا یحــــرث الف  )٧(واحیان
واستخدم العرب في الحراثة العدید مـن االالت لحفـر االرض كـالمحفر والمعـول والمخـدة 

كمــا اســتخدموا العتلــة وهــي حدیــدة ذات راس عــریض اســفلها خشــبة تســتعمل لحفــر  )٨(
  .)٩(االرض 

                                                        
  .٤٦٠، ص١سوسة ، احمد ، حضارة وادي الرافدین ، ج) ١(
  .٤٦علي ، جواد ، مصطلحات الزراعة الري ، ص) ٢(
مصـطفى : ؛ الزبیـدي ، تـاج العـروس ، تحقیـق ٢٠٥، ص٢یاقوت الحموي، معجـم البلـدان ، مـج) ٣(

  .٢١٦، مادة حرث، ص٥حجازي ، ج
  . ٤٧ -٤٦علي ، جواد ، مصطلحات الزراعة والري ، ص) ٤(
  .١٧١كحالة ، عمر رضا ، العلوم العلمیة في العصور االسالمیة ، ص) ٥(
  . ٧١: سورة البقرة ، ایة ) ٦(
  .٤٥، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٧(
  .١٧٦كحالة ، عمر رضا ، العلوم العلمیة في العصور االسالمیة ، ص) ٨(
  .٤٢٣، ص ١١ابن منظور ، لسان العرب ، مادة عتل ،مج) ٩(
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– 
بعد تهیئة االرض یقوم الفالح بنشر البذور وتكون عملیة نشرها بصورة متسـاویة 

واستعمل العرب لذلك الملقه وهي خشبة عریضة تجرهـا الثیـران وهـي ثقیلـة . )١(ومنظمة 
ــًا یقــوم الفــالح بوضــع ) ٢(تســوى بهــا االرض وتــدفن بهــا الحبــوب وتملــس االرض  واحیان

بــالحفر ثــم یغطیهــا بـالتراب كــي یمنــع الطیــور مــن اكلهـا والحفــاظ علیهــا مــن اثــار البـذور 
ـــذور  )٣(الجـــو  ـــب الب ـــدة الســـمینة وتجن ـــذور ذات المواصـــفات الجی ـــار الب ـــد مـــن اختی وال ب

الرقیقــة والمهزولــة ، واذا كانــت ذات الــوان وانــواع مختلفــة واریــد معرفــة اجودهــا یــتم زرع 
واحیانــًا تكــون  ) ٤(م علــى األفضــلیة فیمــا بینهــا كــل صــنف علــى حــدة وبعــد نموهــا یحكــ

عملیـــة الزراعـــة عـــن طریـــق الغـــرس ، وذلـــك بغـــرس قضـــبان مـــن صـــنف مـــن اصـــناف 
او یتم زرع نواة النبات وهذا ما یحدث في الجوز واللوز والتمـر حیـث تؤخـذ ) ٥(االشجار 

یغـــرس نــواة التمـــر وتـــزرع علــى ظهرهـــا فـــي حفــرة عمقهـــا ذراع وتغطـــى بــالتراب واحیانـــًا 
، ویكون الغرس ایضًا بواسطة االقـالم مـن الشـجرة المـراد زرعهـا )٦(النخیل بشكل فسائل 

، وافضـل اوقـات الغــرس )٧(علـى ان تكـون الشـجرة ذا صـفات جیـدة یسـمح بالزراعـة منهـا
ـــة  ـــى ال تتضـــرر االغـــراس برطوب بـــالبالد القلیلـــة المطـــر وهـــو فصـــل الخریـــف وذلـــك حت

  .)٩(قوط     الغیث ، كذلك یرتبط الغرس بس )٨(الجو

                                                        
  .٤٨، ص ٧، جواد ، المفصل ، ج علي) ١(
  . ١٥٤، ص٣ابن سیدة ، المخصص ، مج) ٢(
  .٥٠ - ٤٨، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٣(
  .١١االشبیلي ، المقنع في الفالحة ، ص) ٤(
  .١١الوطواط ، الزراعة ، ورقة ) ٥(
  . ٣-١ابن وحشیة ، النخیل ، ورقة ، ص) ٦(
  . ٦٦ – ٥٦ابن بصال ، الفالحة ، ص) ٧(
  .  ٧٠ت ، ص. ال  –قسطوس ، الفالحة ، المطبعة الوهابیة ، مصر ) ٨(
  .  ٣٥ابن العوام ، الفالحة ، ص) ٩(
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– 
، وذلـــك امـــا عـــن طریـــق میـــاه )١(تعهـــد النبـــات بســـقیه بمـــا یحتـــاج الیـــه مـــن المـــاء

وهــذه المیــاه تكــون موافقـــة . االمطــار او ســقي النبــات مـــن میــاه العیــون واالبــار العذبـــة 
 ، كــــذلك )٢(لجمیــــع انــــواع الخضــــر والنباتــــات وخاصــــة المطــــر الــــذي هــــو احمــــد المیــــاه

االستفادة من میاه االمطار باقامة الصهاریج واالستفادة مـن میـاه االودیـة باقامـة السـدود 
، وغیرهــــا مــــن عملیــــات الســــیطرة واالســــتفادة مــــن المــــوارد المائیــــة بســــقي  )٣(واالحبــــاس

  . )٤(المزروعات لزیادة رقعة االراضي الزراعیة
  : ء بالنبات منها وبعد ذلك هناك العدید من العملیات یتم من خاللها االعتنا

 )٥(اضـــافة الســـماد الـــذي تكـــون مادتـــه االساســـیة فضـــالت الحیوانـــات والطیـــور ٠ ١
واحیانا تكون عملیـة السـماد وتقویـة التربـة قبـل الحراثـة للـزرع وذلـك عنـدما یقـوم 
الفالح بجمع االعشاب واالدغال وحرقها فوق سطح التربة المراد زراعتهـا وهـذا 

                                                        
  .  ٤٦٢، ص ١سوسة ، احمد ، تاریخ حضارة وادي الرافدین ، ج) ١(
  .  ٤٠ – ٣٩ابن بصال ، الفالحة ، ص) ٢(
  .٢١٣، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٣(
  . ني الفصل االول والثا: ینظر ) ٤(
؛ فهــــد ، توفیـــق ، علـــم النبـــات والزراعـــة ، موســــوعة  ١٠االشـــبیلي ، المقنـــع فـــي الفالحـــة ، ص) ٥(

، ١، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ، ط ٣رشـــدي راشـــد ، ج: تـــاریخ العلـــوم العربیـــة ، اشـــراف 
  .  ١٠٨٦، ص ١٩٩٧ –بیروت 
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وتكـون عملیـة السـماد كـل عـام وذلـك لفائـدة النبـات . )١(یعمل على تقویة التربة 
)٢( .  

حمایــة الحقــول المزروعــة مــن عبــث الطیــور وقــد اســتخدم العــرب وســائل عدیــدة  ٠ ٢
والخیـال ایضـا دمیــة . )٣(وهـي دمیــة علـى هیئـة رجـل ) اللعـن ( منهـا مـا یسـمى 

  .)٤(كهیئة الرجل تخاف منه الطیور فال تخرب الحقول المزروعة 
ان تبـــدأ االشـــجار بـــالنمو تبـــدأ الثمـــار بـــالظهور والنضـــوج البـــد مـــن تعـــدیل  بعـــد ٠ ٣

  .)٦(كما البد من استئصال النباتات الضارة . )٥(االغصان المائلة 
ومن  )٧(یجب االنتباه الى االفات الزراعیة التي تصیب الزرع وتلحق الضرر به ٠ ٤

) ٨(ئــة      للــزرع االفــات الزرعیــة الجــرذان التــي تضــر النخیــل واالراضــي المهی

كـذلك االعــداد الضـخمة مــن الجـراد الــذي یهـاجم الحقــول ویسـبب مجاعــة كبــرى 
وهنـــاك امـــراض تصـــیب الـــزرع منهـــا البثـــق وهـــو داء یصـــیب الـــزرع لكثـــرة . )٩(

المطــر والشــقران وهــو داء یصــیب ســاق النبــات ثــم یصــعد الــى ثمــره ، والریقــان 
. )١٠(ال تحمـل ثمـارًا بعـدها یصیب الزرع بصفار ، والمدق داء یصیب النخـل فـ

                                                        
،  ١، تــاریخ البشــریة ، ج؛ ارنولــد ،تــونبي  ٤٦علــي ، جــواد ، مصــطلحات الزراعــة والــري ، ص) ١(

  .  ٧٠، ص ١٩٨٨ –ترجمة نقوال زیادة ، بیروت 
  .  ٧٢قسطوس ، الفالحة ، ص) ٢(
  .  ٣٨٩، مادة لعن ، ص ١٣ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ٣(
  .  ٢٣١، مادة خیل ، ص ١١م ، ن ، مج) ٤(
  .  ٧٢قسطوس ، الفالحة ، ص) ٥(
  .  ١٠٧صفهد ، توفیق ، علم النبات والزراعة ، ) ٦(
  .  ١١٩، ص ٣ابن سیدة ، المخصص ، مج) ٧(
  .  ٣٢٣، ص ٥الجاحظ ، الحیوان ، ج) ٨(
  .  ٤٠العزیز ، حسین قاسم ، موجز تاریخ العرب قبل االسالم ، ص) ٩(
  .  ١١٩، ص ٣ابن سیدة ، المخصص ، مج) ١٠(
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وهنــاك نقــوش یمانیــة بینــت كیــف یتــذرع الفالحــون الــى االلــة المقــه لینجــیهم مــن 
وافـــات الــزرع الكثیـــرة منهــا البـــرد والمطــر والطیـــور التــي تـــأتي علـــى ) ١(االفــات 

ــدود وعفــن الثمــار التــي تصــیب رؤوس الشــجر والعطــش  الــزرع وتأكــل ثمــره وال
  .)٢(ع ماءها واحتباس السماء الذي یصیب الثمر بسبب انقطا

 
ــدأ عملیــة حصــده ویســتعمل المنجــل لــذلك خاصــة فــي  بعــد نضــوج المحصــول تب

  ولقد ورد ذكر المنجل في شعر العرب حیث جاء في قول عنترة بن شداد ) ٣(الحبوب 
  .)٤(بنواظٍر زرٍق ووجٍه اسوٍد      واضافٍر یشبهن حد المنجِل    

وفقـل وهـي البیـادر التـي تجمـع بهـا . )٥(وهي بمعنى الحصـاد ) فقل ( ظة وترد لف
الحبــــوب بعــــد ان تجــــف وتنضــــج وبعــــدها یدوســــها الفالحــــون بــــأرجلهم لتهشــــیم الســــیقان 

  .)٦(والحصول على الحب واذا كانت كمیة المحصول كبیرة استخدموا الحیوانات 
ـــي . )٨(او الجـــداد ) ٧(امـــا قطـــف الثمـــار یســـمى الصـــرام  قطـــف الثمـــار بعـــد وتعن

بعدها یؤخذ المحصول الناضج اما للخـزن او البیـع وكـان اهـل الـیمن . نضجها وجمعها 

                                                        
  .  ١٣٤االریاني ، مطهر علي ، تاریخ الیمن ، ص) ١(
 –، مكتبــــة المثنــــى ، بغــــداد  ١٢، ج ٥ن انــــس ، المــــدن الكبــــرى ، مــــجمالــــك ، ابــــي عبــــد اهللا بــــ) ٢(

  .  ٣٧، ص ١٩٧٠
  .٥٠، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٣(
  .  ٢٠٢دیوان عنترة ، ص) ٤(
  .  ٥٢٩، مادة فقل ، ص ١١ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ٥(
  .  ٥٢علي ، جواد ، مصطلحات الزراعة والري ، ص) ٦(
  .  ٣٣٦، مادة صدم، ص ١٢ن العرب ، مجابن منظور ، لسا) ٧(
  .   ١١٢، مادة جدد ، ص ٣م ، ن ، مج) ٨(
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وهـي ) المـدفن(یخزنون الحبوب في مخازن تحت االرض لحفظها وتسمى هذه الطریقة بــ
  .)١(طریقة استخدمها اغلب العرب في شبه الجزیرة العربیة 

  
  

 
 

لمـا هــبط ) (تنوعـت المحاصــیل الزراعیـة واختلفــت انواعهـا ، ویــذكر ان ادم 
الــى االرض كــان معــه ثالثــون قضــیبًا مــن اصــناف الثمــر منهــا مــا لــه قشــر مثــل الجــوز 
والفســتق ومنــه مــا لثمــاره نــوى مثــل الزیتــون والتمــر ومنــه مــا لــیس لــه نــوى مثــل التفــاح 

وغیرهــا مــن الثمــار التــي اختلفــت فــي معظــم منــاطق شــبه الجزیــرة العربیــة .)٢(والكمثــرى 
  : وسوف اذكر مناطق شبه الجزیرة العربیة واهم ما زرع فیها 

 
   :یثـرب  ٠أ 

تعــد یثــرب مــن المنــاطق الزراعیــة الرئیســیة فــي الحجــاز نتیجــة النتشــار االودیــة 
ــــــار بهــــــا  ــــــى        ) ٤(ربتهــــــا ذات النــــــوع البركــــــاني الخصــــــب وت. )٣(والعیــــــون واالب اضــــــافة ال

وقیل ان الیهود سكنوها النهـم وجـدوا فـي التـوراة ان          نبیـًا ) ٥(طیب جوها وهوائها 
یهـاجر مـن العـرب الـى بلـد فیـه نخـل بـین حـدتین فسـكن قسـم منهـا تهامـة واخـرون خیبـر 

                                                        
  .  ٥٢علي ، جواد ، مصطلحات الزراعة الري ، ص) ١(
  .  ٣الوطواط ، الزراعة ، ورقة ) ٢(
  .  ٢٧االصطخري ، المسالك والممالك ، ص) ٣(
تــراق االفــاق ، نســخة مصــورة  االدریســي ، ابــو عبــد اهللا محمــد بــن محمــد ، نزهــة المشــتاق فــي اخ) ٤(

  .  ١٤٣ت ، ص. ال –عن جامعة روما 
صــــالح احمــــد العلــــي ،كتــــاب مســــتل مــــن مجلــــة االداب ،مطبعــــة : الجــــاحظ ، البلــــدان ، تحقیــــق ) ٥(

  . ٤٨٥، ص ١٩٧٠ –الحكومة ، بغداد 
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، ولقــد هــاجر الرســول ) ١(المقصــودة اال انهــم عنــدما عرفــوا المدینــة تأكــدوا مــن انهــا هــي 
) ( الیهــا ودعــا لهــا مثــل مــا دعــا ابــراهیم) ( الــى مكــة فقــال) : ( اللهــم انــي

ادعوك للمدینة بما دعاك بمثله ابراهیم لمكة هو ان یرزقهم اهللا بثمـرات وان یجعـل أفئـدة 
یــام هــذه العوامــل شــجعت علــى ق )٢(النــاس تهــوى الــیهم یعنــي ان یجلــب لهــم انــواع الثمــر

التقى الصحابي الجلیل سعد بن معاذ االوسـي ) (زراعة ناجحة فقد ذكر ان الرسول 
) ( فقال له الرسول) " : ( ، ما هذا الذي بیدك یـا سـعد ، فقـال مـن اثـر المسـحاة

  .)٣() هذه یٌد ال تمسها النار ( اضرب وانفق على عیالي فا كرمه النبي وقال 
اهــل یثــرب وانتاجهــا للعدیــد مــن المحاصــیل  وهــذا یبــین ممارســة الزراعــة مــن قبــل

والنخلـة مـن المنتوجـات الزراعیـة ) ٤(الزراعیة اال ان النخیل كان فـي مقدمـة مـا انـتج بهـا 
اكرمـوا :         " انـه قـال ) (المباركة ال توجد اال في البالد االسالمیة وعـن النبـي 

النهـا خلقـت مـن فصـیلة طـین ) عمتنـا ( وسماها علیه الصالة والسالم بـ" عمتكم النخلة 
وهي تشبه االنسان في استقامته وانه اذا قطـع راسـها هلكـت واذا قطـع جـزء ) (ادم 

ـٌة ولقد ورد النخیل في العدید مـن االیـات القرانیـة منهـا قولـه تعـالى ) ٥(منها ال یعود  آیَ وَ
اً  ا َحبّ َ ه ا ِمنْ ْجنَ َأْخرَ اَها وَ نَ یْ تَُة َأْحیَ یْ ُض اْلمَ مُ اْألَرْ ُ ه ِخیـٍل  َل ـا َجنَّـاٍت ِمـْن نَ َ ـا ِفیه ْلنَ َجعَ وَن وَ ْأُكُل هُ یَ فَِمنْ

                                                        
ـــدرة الثمینـــة ( ابـــن النجـــار ، محمـــد بـــن محمـــود ، اخبـــار مدینـــة الرســـول المعـــروف ) ١( : حققـــه ) بال

  .  ١٠ – ٩، ص ١٩٤٧ –صالح محمد جمال ، مكة 
  .  ٤٠١الحمیري  ، الروض المعطار ، ص) ٢(
هــ ١٣٢٨–، مطبعـة السـعادة ، مصـر ٢ابن حجر العسقالني ، االصابة في تمیـز الصـحابة ، ج) ٣(

  .  ٣٨، ص ٢، ج
  .  ٢٣االصطخري ، المسالك والممالك ، ص) ٤(
 ١٤٠وردي ، خریــدة العجائــب وفریــدة الغرائــب ،     ص؛ ابــن الـ٨ابـن وحشــیة ، النخــل ، ورقــة  ) ٥(

– ١٤١ .  



  

  
  الزراعة  : الثالث  الفصل 

  

  

ــونِ  ُ ی ــا ِمــَن اْلعُ َ ــا ِفیه نَ رْ فَجَّ ــاٍب وَ َأْعنَ كــًا  وقولــه تعــالى . )١( وَ ارَ بَ ــاءً مُ اِء مَ ــمَ ــا ِمــَن السَّ ْلنَ زَّ نَ وَ
ا طَ  َ ه اٍت َل اِسقَ النَّْخَل بَ َحبَّ اْلَحِصیِد وَ ِه َجنَّاٍت وَ ا ِب نَ تْ بَ َأنْ ٌ نَِضیدٌ فَ   . )٢( ْلع

  
مــرة والكلمــات التــي لهــا صــلة  ١٧فلقــد ذكرهــا بصــورة مباشــرة فــي القــران الكــریم 

  . )٣() مرات  ١٠( وثیقة بالنخیل 
ــــاج انــــواع كثیــــرة مــــن التمــــور اهمهــــا واجودهــــا هــــو تمــــر  ــــازت یثــــرب بانت " وامت

الـذي  )٤() حب البـان ( الذي ال یوجد في غیرها من البالد كذلك یزرع بها " الصیحاني 
كــذلك تــزرع بهــا الحبــوب مثــل الشــعیر والحنطــة ولعــل خیــر ) ٥(یحمــل الــى ســائر الــبالد 

عنـدما غـزى ابـو سـفیان المدینـة ولمـا شـعر بـه الرسـول  )٦(دلیل على ذلك غزوة السویق 
  .  )٧(الذ بالهرب وقام بالقاء اكیاس السویق التي جلبها من المدینة 

والسـفرجل  )٨(نـواع الفواكـه والخضـر مثـل التـرنج ونجحت بها زراعة كل من العنب وا
ــم تقتصــر الزراعــة علــى یثــرب فقــط بــل اشــتهرت مخالیفهــا بالزراعــة ومنهــا خیبــر  )٩( ول

ـــدما فـــتح رســـول اهللا  خیبـــر ودخلهـــا بجیشـــه فســـتقبله اهـــل خیبـــر وقـــد خرجـــوا ) (فعن
بمــزارع كمــا عرفــت ) ١٠(بمســاحیهم وهــذا دلیــل علــى انهــا بلــدة مارســت الزراعــة وعرفتهــا 

                                                        
  .    ٣٤،  ٣٣: سورة یس ، االیات ) ١(
  .   ١٠،  ٩:  سورة  یس ، االیات ) ٢(
جلیـل ابــو الحــب،مالمح النباتــات الزراعیــة فــي القـران الكــریم، نــدوة التربــة والزراعــة عنــد العــرب ، ) ٣(

  .   ٩٣،ص ١٩٨٨ –داد مركز احیاء التراث العلمي العربي ، بغ
شــجرة معروفــة حبهــا اكبــر مــن الحمــص مائــل الــى البیــاض طیبــة الرائحــة تنفــع للبــرص والبهــق ) ٤(

  .   ٢٨٤والكلف ، القزویني ، عجائب المخلوقات ، ص
  .  .   ١٠٧القزویني ، اثار البالد واخبار العباد ، ص)٥(
   ١٧٠،مادة سویق ،ص ١٠ب ، مجما یتخذ من الحنطة والشعیر ، ابن منظور ، لسان العر ) ٦(
  .    ٥٦٠،  ٥٥٩، ص ٢الطبري ، تاریخ ، ج) ٧(
  .    ٢٩٢القزویني ، عجائب المخلوقات ، ص. نبات ورقة یفید الدماغ والقلب ) ٨(
  .    ٣٥٨؛ الشریف ، ابراهیم ، مكة والمدینة ، ص ٤٨٥الجاحظ ، البلدان ، ص) ٩(
     . ١٣١ابن سید الناس ، عیون االثر ، ص) ١٠(
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عنـوة وقسـم تمرهـا بـین الیهـود ) (ولقد فتحهـا الرسـول ) ١(النخیل وحدائق ومیاه تجري 
وكـــذلك وادي الصـــفراء بهـــا مـــن اكثـــر الودیـــان زراعـــة ) ٢(والمســـلمین النصـــف بالنصـــف 

  .)٣(ونخیل وحدائق 
  : الطائـف  ٠ب 

ء انقطعــت مــن الشـام وحملهــا المــا) (سـمیت الطــائف النهـا فــي طوفــان نـوح 
وهــي بلـدة طیبــة الهـواء اال انهــا شـدیدة البــرد ) ٤(وطافـت بــاالرض حتـى ارســت موضـعها 

ـــع یجمـــد المـــاء فیـــه  ـــي الحجـــاز موق ـــیس ف ـــى ان المـــاء یجمـــد فیهـــا لطیـــب هوائهـــا ول حت
ــاه وخصــوبة التربــة فضــًال عــن ) ٥(ســواها والزراعــة فــي الطــائف مهنــة رئیســیة لغــزارة المی

وكذلك عرفـت الطـائف ) ٦(واكه وهي تشابه فاكهة الشام المناخ المالئم لهذا كثرت بها الف
اضـافة الـى شـهرتها بزراعـة العنـب وزبیبهـا المعـروف ) ٧(بزارعتها العدیدة للنخیل والمـوز 

ولقـد ذكـر العنـب فـي  )٨(بحسنه وتجهیزه الى سـائر الـبالد واكثـر فواكهـة مكـة كانـت منهـا
ــِذي لنخیــل كقولــه تعــالى القــران الكــریم فــي العدیــد مــن االیــات الــى جانــب ذكــر ا ُهــوَ الَّ

عَ  رْ ـــِه الـــزَّ ُكـــمْ ِب ـــُت َل ِب نْ ُ وَن ی ـــهُ َشـــَجرٌ ِفیـــِه تُِســـیمُ ِمنْ اٌب وَ ـــُه َشـــرَ ُكـــمْ ِمنْ ـــاءً َل اِء مَ ـــمَ ـــَزَل ِمـــَن السَّ َأنْ
تَ  ٍم یَ ــوْ قَ ــًة لِ ــَك َآلیَ نَّ ِفــي َذلِ اِت ِإ ــرَ ِمــْن ُكــلِّ الثَّمَ ــاَب وَ اْألَْعنَ ــَل وَ النَِّخی ــوَن وَ تُ یْ الزَّ وَن وَ ــرُ . )٩( فَكَّ

                                                        
  .    ٢٩٠، ص ٤القلقشندي ، صبح االعشى ، ج) ١(
  .   ٦١،ص١٩٨ –محمد خلیل هراس،دارالكتب العلمیة،بیروت:ابن سالم،كتاب االموال،تحقیق)٢(
  .    ٢٩١، ص ٤القلقشندي ، صبح االعشى ، ج) ٣(
  .    ٢٥٨، ص ٤القلقشندي ، صبح االعشى ، ج) ٤(
  .    ٢٤االصطخري ، المسالك والممالك ، ص) ٥(
؛ العبیـــدي ، عبــد الجبـــار متـــي ، الطـــائف ودور  ٢٥٩، ص ٤القلقشــندي ، صـــبح االعشـــى ، ج) ٦(

  . ٥٠،ص ١٩٨٢ –قبیلة ثقیف من العصر الجاهلي االخیر حتى قیام الدولة االمویة ،بغداد 
  .   ٩، ص ٤یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٧(
  .    ١٤٣االدریسي ، نزهة المشتاق ، ص) ٨(
  .    ١١– ١٠:  سورة النحل ، ایات) ٩(
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ـــا وقولــه تعــالى  َ ه ِمنْ ةٌ وَ یــرَ اِكــهُ َكثِ ــا فَوَ َ ُكــمْ ِفیه ــاٍب َل َأْعنَ ِخیــٍل وَ ــِه َجنَّــاٍت ِمــْن نَ ُكــمْ ِب ا َل َشــْأنَ َأنْ فَ
وَن  ْأُكُل   . )٢(لشهرة      الطائف به ) الطائفي(حتى ان الزبیب یسمى . )١( تَ

كـــــذلك انتجــــت الطـــــائف  . )٣(امـــــر ان تأخــــذ زكـــــاتهم زبیبــــًا ) (وان الرســــول 
وتنــتج الحنطــة بشــكل كبیــر فــي الطــائف بحیــث ان حواضــر ) ٤(الحبــوب والتمــور الطریــة 

  . )٥(الحجاز كلها تعتمد علیها خاصة مكة 
  : مكــة  ٠ج 

قال . )٦(تقع مكة بین شعاب الجبال في وادي غیر ذي زرع عند بیت اهللا الحرام 
ُت ِمـْن ذُ تعـالى  نِّـي َأْســَكنْ ــا ِإ بَّنَ مرَ َحـرَّ ــَك اْلمُ تِ یْ ـَد بَ ٍع ِعنْ ــِر ِذي َزرْ اٍد َغیْ ـوَ ــي ِب یَّتِ حیــث . )٧( رِّ

ومیاهها ان وجـدت فهـي قلیلـة ال . )٩(والمیاه الجاریة واالبار . )٨(تفتقر لالشجار المثمرة 
تكفي لنمو بعض االعشاب التي تكفي لرعي المواشي اضافة الى نمو بعض الشـجیرات 

هكـــذا فـــان مواردهــا ضـــئیلة لهــذا فلـــم تحتـــل . )١٠(یطـــة بهــا الصــحراویة فـــي الجبــال المح
الزراعة مكانًا في اقتصادها بـل اعتمـدوا علـى التجـارة فـي تـوفیر كـل مـا تحتـاج الیـه مـن 

                                                        
  .    ١٩: سورة المؤمنون ، ایة ) ١(
  .    ٧١، ص ٣ابن سیدة ، المخصص ، مج) ٢(
  .     ٦٣البالذري ، فتوح البلدان ، ص) ٣(
  .     ٥١العبیدي ، عبد الجبار ، الطائف ودور قبیلة ثقیف ، ص) ٤(
،  ١ف االطـــوار واالدوار واالقطــــار ، جدروزة ، محمـــد عـــزه ، تـــاریخ الجـــنس العربـــي فـــي مختلـــ) ٥(

  .     ١٨٢، ص ١٩٦١ –صیدا 
  .     ٣٥ابن حوقل ، صورة االرض ، ص) ٦(
  .     ٣٧: سورة ابراهیم ، من االیة ) ٧(
  .     ٢٣االصطخري ، المسالك والممالك ، ص) ٨(
  .     ٣٧ابن حوقل ، صورة االرض ، ص) ٩(
  .     ٩٤، ص ١ریخ العرب ، جالعلي ، صالح احمد ، محاضرات في تا) ١٠(



  

  
  الزراعة  : الثالث  الفصل 

  

  

وذلـــك الن الخـــارج مـــن مكـــة یالحـــظ االودیـــة العدیـــدة والمیـــاه الجاریـــة )١(غـــالت زراعیـــة 
منهـــا الزبیـــب واســـتعملوا فـــي  وخاصـــة الطـــائف التــي جلبـــوا)٢(واالبــار والمـــزارع المتصـــلة 

وكـذلك )٤(اضافة الى امتالك المكیین الكثیر مـن الضـیاع والبسـاتین فیهـا)٣(سقایة الحجاج
كذلك اعتـاد )٥(عملوا على االستیراد من المدینة المنورة وهذا ما ذكرناه عن غزوة السویق

واجودهـا ولعـل خیـر دلیـل اهل مكـة علـى شـراء التمـر منهـا وكـانوا یعرفـون انـواع التمـور 
على ذلك ما ذكره ابن هشام بان اهللا سبحانه وتعالى عندما ذكر شجرة الزقوم في القـرآن 

یامعشر قریش هل تدرون ما شـجرة الزقـوم التـي (الكریم تخویفًا لقریش فان ابي جهل قال
 )٨(تزقمـا )٧(یثرب بالزبد  واهللا لئن استمكنا منهـا لنتزقمنهـا)٦(قال عجوة) یخوفكم بها محمد

ـوِن َكَغْلـِي اْلَحِمـیمِ فانزل اهللا قوله تعالى  ُط ُ ـي ِفـي اْلب ْغلِ ـِل یَ هْ ـوِم َكاْلمُ قُّ َت الزَّ نَّ َشـَجرَ  )٩( ِإ
  .  أي لیس كما یدعى ابو جهل 

– 
مارســـت الـــیمن الزراعـــة ، وذلـــك لتمیـــز تربتهـــا بالخصـــوبة وكـــذلك وجـــود المنـــاخ 

علــــى زراعــــة الســــهول الفســــیحة بــــل زرعــــوا ســــفوح الجبــــال وتــــوفیر المیــــاه فلــــم یقتصــــر 
ومنحــدراتها وبرعــوا بمشــاریع الــري وبنــاء الســدود والقنــوات لهــذا فلقــد تنوعــت محاصــیلها 

                                                        
 ١٤، ص ١٩٩٦كــانون الثــاني  –، االردن  ١، ع١محمــود عــواد ، االیــالف ، مجلــة المنــارة ، م) ١(

    .  
  .١٤١االدریسي ، نزهة المشتاق ، ص) ٢(
  .     ١١٤، ص ١االزرقي ، اخبار مكة ، ج) ٣(
  .     ٦٣البالذري ، فتوح البلدان ، ص) ٤(
  .    ٥٦٠ – ٥٥٩، ص٢جالطبري ، تاریخ ، ) ٥(
  .     ٨ابن  وحشیة ، النخیل ، ورقة . هي نوع من انواع التمر ) ٦(
  .    ٣٦٢، هامش ص١ابن هشام ، السیرة النبویة ، ج. ابتلع : تزقم ) ٧(
  .    ٣٦٢، ص١م ، ن ، ج) ٨(
  .     ٤٦ – ٤٣: سورة الدخان ، االیات ) ٩(
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لدرجــة انهــا كانــت تســمى الــیمن الخضــراء لكثــرة اشــجارها وثمارهــا وزروعهــا  )١(الزراعیـة 
     .     )٣(كما عرفت ببالد العرب السعیدة وللسبب نفسه  )٢(

وهــي مــن الــبالد التــي  )٤(وفیهــا انــواع الخصــب وغرائــب الثمــر وطرائــف الشــجر 
والمحاصـیل التـي تزرعهـا   )٥(تزرع بالسنة اربع مرات وتحصـد كـل زرع فـي سـتین یومـًا 

وكـذلك البـر  )٦() بـر العلـس(و ) النسول( فمن الحبوب تزرع الیمن القمح . الیمن كثیرة 
وقـد عثــر علـى قطعــة مـن المرمــر   )٧(فــي منطقـة نجــران والمیسـاني والهلبـاء التــي تـزرع 

منحوت علیها صورة سنابل القمـح وهـذه القطعـة موجـودة فـي متحـف صـنعاء وهـي دلیـل 
كذلك عرفت الیمن زراعة الشـعیر وذلـك فـي العدیـد مـن  )٨(على زراعة القمح في الیمن 

ع بالیمن بالوانها اما الذرة فتزر   )٩(مناطق الیمن حیث یزرع في فصلي الشتاء والصیف 
  .)١٠(فمنها االبیض واالصفر واالحمر والغبراء 

وكــان الیمـانیون یســتخرجون منهـا شــراب اســمه ) ١١(وعرفـت ظفــار بزراعتهـا للــذرة 
عنــه حیــث ذكــر ابــن حجــر العســقالني عــن اللیــث بــن ) (المــرز وقــد نهــاهم الرســول 

                                                        
  .     ١٩٧الثور ، هذه هي الیمن ، ص) ١(
  . ٩٠الهمداني ، صفة ، ص) ٢(
  .    ٩، ص١عبد اهللا ، یوسف محمد ، اوراق في تاریخ الیمن ، ج) ٣(
  .    ٣٤ابن الفقیه ، مختصر البلدان ، ص) ٤(
  .    ٦٤القزویني ، اثار البالد واخبار العباد ، ص) ٥(
لـــس ،  ،مـــادة ع ٦ابـــن منظـــور ، لســـان العـــرب ، مـــج. ضـــرب مـــن الحنطـــة ال یـــزرع اال بـــالیمن ) ٦(

  .     ١٤٦ص
  .     ٣١٧ – ٣١٦الهمداني ، صفة ، ص) ٧(
  .    ٢١٢الثور ، هذه هي الیمن ، ص) ٨(
شــقلیة ، احمـــد رمضــان ، الخریطـــة الزراعیــة المعاصـــرة للــبالد الیمنیـــة ، مجلــة دراســـات یمنیـــة ، ) ٩(

  .    ٤٠٦، ص ١٩٩٢، ٤٤ع
  .    ٣١٧الهمداني ، صفة ، ص) ١٠(
  .    ٨٤، ص٢، جزیرة العرب ، ج الدباغ ، مصطفى مراد) ١١(
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ــیمن اتــى الــى الرســول  ــه ان ل) (ســعد ان رجــًال مــن اهــل ال ــه وقــال ل ــا شــرابًا یقــال ل ن
فـال      تشـربوه ) (لـه نشـوة ، قـال نعـم ، قـال ) (المرز من الـذرة فسـأل الرسـول 

  ویكثر النخیل )٢(، كما زرع في الیمن الدخن واستعمل كعلف للحیوانات ) ١(
ویــذكر ان ینبــع فاقــت یثــرب فــي كثــرة النخیــل الــذي  )٣(بــالیمن وخاصــة فــي حضــرموت  

كمـا زرع النخـل  )٥(ة رمزًا للشمس كمـا جعلهـا قـبلهم السـومریون حیث كانت النخل) ٤(بها 
ــیمن انــواع مختلفــة مــن التمــور كــالمالحي والنواســي والزیــادي  فــي نجــران فلقــد عرفــت ال

  .)٦(والفارسي والجرشي والرومي 
ــــي صــــنعاء وحــــدها ســــبعون نــــوع        ــــة ، فف ــــب فیهــــا بانواعــــه المختلف كمــــا زرع العن

، امــا الفواكــه فلقــد تنوعــت هــي )٨(ي الــیمن باقامــة المــدرجات وقــد زرع العنــب فــ )٧(منــه 
االخرى في الیمن ففیها ما ال یعد وال یحصى مـن الفواكـه فلقـد زرع فیهـا اصـناف الخـوخ 
والتــین والكمثــرى واالجــاص والتفــاح الحلــو والحمــاض واللــوز والجــوز والســفرجل والرمــان 

ــاء ویــزرع ایضــًا قصــب الســكر والمــوز الــذي امتــاز بكث)٩( رتــه وخاصــة فــي صــنعاء والقث
ـــات ذات  )١١(كمـــا تـــنجح بهـــا زراعـــة القطـــن )١٠(والبطـــیخ  وزرعـــت بهـــا انـــواع مـــن النبات

                                                        
  .     ١٣٣، ص ١االصابة ، ج) ١(
  .     ٤٠٨شقلیة ، احمد رمضان ، الخریطة الزراعیة المعاصرة ، ص) ٢(
  .     ١٨٧ – ١٦٨الهمداني ، صفة  ، ص) ٣(
  .     ٨٣المقدسي ، احسن التقاسیم ، ص) ٤(
  .     ٤٨علي ، جواد ، مصطلحات الزراعة والري ، ص) ٥(
  .     ١١٩، ص ٨الهمداني ، االكلیل ، ج) ٦(
  .    ١١١ابن رسته ، االعالق النفیسة ، ص) ٧(
  .     ٣٦ – ٣٥، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٨(
  .    ١٢١ – ١٢٠، ص ٨الهمداني ، االكلیل ، ج) ٩(
  .    ١١١ابن رستة ، االعالق النفیسة ، ص) ١٠(
  .    ١٢١ب من كتاب الممالك والمسالك ، صالغنیم ، عبد اهللا یوسف ، جزیرة العر ) ١١(
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االستخدامات الطبیة فلقد ذكر عن الیمن ان اربعـة قـد مـألت الـدنیا        وال تكـون اال 
  . )١(بالیمن هي الورس والكندر والخطر والعقیق 

وعرفــت ظفــار بزراعــة )٢( تصــبغ بــه الثیــابفــالورس نبــات اصــفر یشــبه الزعفــران 
ــالیمن اللبــان وهــو شــجرة صــغیرة تقطــع فصــل الصــیف  )٣(اشــجار البخــور كمــا زرعــت ب

فیسیل منها صمغ ذو لـون اصـفر ذو رائحـة طیبـة ویعـد مـادة اساسـیة عنـد تقـدیم النـذور 
ا ، كمــ)٥(واشـتهرت ظفــار بتصـدیر اللبــان والبخـور . )٤(لاللهـة كمـا اســتخدم فـي التحنــیط 

فضـًال عـن  )٦(زرع في الیمن المـر واسـتخدم ایضـًا فـي التحنـیط وعـالج بعـض االمـراض
  )٧(ذلك زرعت بالیمن نباتات طبیة عدیدة اخرى مثل البصل والثوم لعالج القلب والسـكر

ــبن الــذي اســتفاد منــه فــي تنشــیط  وزرع الجــزر الــذي اســتفاد منــه فــي امــراض الكلــى وال
االلتهابـات والقضـاء علـى البكتریـا والحنـاء لعـالج بعـض الذاكرة واراك الذي استخدم فـي 

فضـًال ) ٨(االمراض الجلدیة والحرمل لتسكین االم الوالدة والكـافور لعـالج التهابـات الرئـة 

                                                        
ابــــــراهیم االیبــــــاري ، دار احیــــــاء الكتــــــب العربیـــــــة ،      : الثعــــــالبي ، لطــــــائف المعــــــارف ، تحقیــــــق ) ١(

  .١٦٦، ص ١٩٦٠ –مصر 
  .٥٣االدریسي  ، نزهة المشتاق، ص) ٢(
  .   ١٢، ص ١٩٧٨ –، مصر  ٤امین  ، احمد، فجر االسالم ، ط) ٣(
  .    ٤٧ - ٤٦، ص٢وسف محمد ، اوراق في تاریخ الیمن ، جعبد اهللا ، ی) ٤(
  .     ٨٨، ص٢الدباغ ، مصطفى مراد ، جزیرة العرب ، ج) ٥(
 –، بیــــروت ٢شــــهاب ، حســــن صــــالح ، اضــــواء علــــى تــــاریخ الــــیمن البحــــري ، دار العــــودة ، ط) ٦(

  .     ١٤٠، ص ١٩٨١
  .     ٤٩علي، جواد ، مصطلحات الزراعة  والري ، ص) ٧(
،     ٥، س ٦الشـــــرعبي ، فوزیـــــة محمـــــد ، اهـــــم النباتـــــات الطبیـــــة فـــــي الـــــیمن ، مجلـــــة الـــــیمن ، ع )٨(

  .     ١٢٤ - ١٠٨، ص ١٩٩٦ –الیمن 
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وكلهــــا ضــــرب مــــن )١(عــــن زراعــــة اصــــناف مــــن الــــورد والیاســــمین والنــــرجس والسوســــن 
  .)٢(الریاحین استخدمت لصناعة العطور

  
  

– 

، علـى الـرغم مـن شـدة حرهـا وركــود )٣(امتـازت تهامـة بارضـها الصـالحة للزراعـة 
فضــًال عـــن ان الزراعـــة بهـــا توقفــت علـــى نـــزول االمطـــار  )٤(الریــاح بهـــا وتغییـــر هوائهـــا

 –السمسـم  –الـذرة  –المحلیة وسیول المیاه المنحدرة الى البحر واهم محاصـیلها الـدخن 
یــزرع القمــح والشــعیر واألذرة والفواكــه والــبن ولكــن بكمیــات القطــن وانــواع الخضــر كمــا 

  .)٥(قلیلة 
امــا نجــد فهــي عبــارة عــن ســهل مرتفــع غنــي وخصــب وهــي بــالد فســیحة ولیســت 

فضـًال عـن نمـو  )٦(قاحلة كما ظنهـا بعضـهم ولكـن غالبـًا مـا تكـون منـاطق للرعـي الجیـد 
بــر الــذي یمصــه النحــل بعــض النباتــات بهــا كاالثغــام والحمــاض كمــا یــزرع بهــا رمــان ال

وكـــذلك یـــزرع النخیـــل فـــي نجـــد لمالئمـــة  )٧(فیجــود عســـله ولهـــذا امتـــازت بالعســـل الجیـــد 

                                                        
  .     ١١١ابن رستة ، االعالق النفیسة ، ص) ١(
، جامعــة  ٨الســامرائي ، ابــراهیم ، البیئــة العربیــة القدیمــة فــي االعــالم ، مجلــة كلیــة االداب ، ع) ٢(

  .     ٢٤٤، ص ١٩٨٨سنة  صنعاء ،
  .     ٣٨خلیل ، محسن ، في الفكر االقتصادي العربي االسالمي ، ص) ٣(
  .    ٦٤، ص٢یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٤(
  .     ٣٤وهبة ، حافظ ، جزیرة العرب  ، ص) ٥(
  .    ١٩– ١٥، ص ١٩٦٩ –، بیروت ٢قطب ، سمیر عبد الرزاق ، انساب العرب ، ط) ٦(
  .     ٣٦ – ٢٤، ص١٩٧٢ –عبد اهللا یوسف الغنیم ، القاهرة : االصمعي ، النبات ، تحقیق  )٧(
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المناخ للزراعة فالصیف حار والرطوبة قلیلة والشـتاء غیـر قـاٍس وكـذلك صـالحیة التربـة 
  .)١(اذ انها خفیفة عمیقة سهلة الصرف فضًال عن المیاه المتوفرة من االبار 

ت من السهول الخصبة واهم مناطقها الهجر والیمامة والقطیف اما العروض فعد
  .)٢(واالحساء

  واهم مـا )٣(وتتمیز بالد الیمامة بكونها احسن بالد اهللا واكثرها نخًال وشجرًا 
كمــا ان اشــهر غالتهــا  )٤(تتمیــز بــه الیمامــة هــو زراعــة النخیــل وفیهــا اجــود انــواع التمــر 

كمـا یـزرع بهــا ) ٥(مـد مكــة علیـه منـذ اقـدم االزمنـة القمـح الـذي یحمـل منهـا الـى مكـة وتعت
امـا القطیـف التـي سـمیت بهـذا االسـم مـن قطـف ) ٦(الشعیر فـي العدیـد مـن قـرى الیمامـة 

، ولكنها تمیزت بزراعة انواع مـن )٧(الثمر لما اشتهرت به من كثرة المزروعات والفواكه 
  .)٨(التمور دون غیرها 

د سـهلة كثیـرة االنهـار والعیـون العذبـة یــزرع امـا البحـرین وقاعـدتها هجـر فهـي بـال
  .)١٠(، وتنجح بها زراعة القطن )٩(بها الحناء والقطن والسوسن والنخیل وانواع الفواكه 

اما االحساء فلقد نجحت في زراعة العدید من المحاصیل وخاصة النخیل ولكنها 
ن والخـــوخ والعنـــب والتـــین والرمـــا) الخـــالص( تمیـــزت بانتـــاج نـــوع مـــن التمـــور المســـمى 

                                                        
  .      ٦٤٩البكر ، عبد الجبار ، نخلة التمر ، ص) ١(
  .     ٢٨٢الهمداني ، صفة ، ص) ٢(
  .    ١٣١القزویني ، اثار البالد واخبار العباد ، ص) ٣(
  .     ٩٤المقدسي ، احسن التقاسیم ، ص) ٤(
  .     ١٤٤الغنیم ، عبد اهللا ، جزیرة العرب ، ص) ٥(
  .     ٩٧ابو الفداء ، تقویم البلدان ، ص) ٦(
  .      ١٣٦الغنیم ، عبد اهللا ، جزیرة العرب ، ص) ٧(
  .     ٦٣٥البكر ، عبد الجبار ، نخلة التمر ، ص) ٨(
  .     ٨٢الحمیري ، الروض المعطار ، ص) ٩(
  . ١٢١جزیرة العرب ، صالغنیم ، عبد اهللا ، ) ١٠(
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واللیمــون واالتــرنج والبرتقــال والتفــاح والمشــمش والبطــیخ والخضــروات العدیــدة والحبــوب 
  .)١(كاالرز والحنطة

امـا عمـان تمیــزت بحرارتهـا العالیــة وهـي مدینـة كثیــرة الفواكـه مثــل المـوز والرمــان 
 وزرع بها القصب كما ان اغلب طعامهم كان من الحنطة والشعیر والرز وهـذا )٢(والنبق
، وتتمیز عمان بكثرة زراعتها للنخیل حتى انهـا اسـتخدمت )٣(یدل على زراعته بها  وهذا

اســتخدمت التمــر كســلعة للمقایضــة حیــث كانــت تشــتري بــه العبیــد مــن الســودان وتبــیعهم 
هكذا فان شبه الجزیرة العربیـة مسـاحة زراعیـة كبیـرة تنوعـت بهـا ) ٤(في سائر بالد الزنج 

ـــد المحاصـــیل واختلفـــت الخـــتالف ظـــروف المنـــا ـــة وان یكـــن فـــان هـــذا التبـــاین ق خ والترب
  .خدمها وبالتالي ساعد على قیام حركة التبادل والتجارة 

              

                                                        
  .     ٥٢االحسائي ، تحفة المستفید ، ص) ١(
  . ٢٧االصطخري ، المسالك والممالك ، ص) ٢(
  . ١٢١الغنیم ، عبد اهللا ، جزیرة العرب ، ص) ٣(
  . ٥٠ابن الوردي ، خریدة العجائب وفریدة الغرائب  ، ص) ٤(
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مارس العرب قبل االسالم عددًا من المعـامالت الزراعیـة التـي تنضـم العقـود والمواثیـق 
  .  )١(التي كانوا یأخذونها على انفسهم عند القیام باعمال زراعیة معینة 

وهــذه العقــود والمواثیــق تــتم برضــاء الطــرفین وتكــون امــا عــن طریــق كتــاب یكتــب بــین 
الطرفین او باتفاق لساني واحیانا یكون هناك شهود شهد على تصدیق هذه العقود وااللتزامات 

واغلــب المعــامالت الزراعیــة فــي عصــر مــا قبــل االســالم ظلــت قائمــة فــي عصــر الرســول ) ٢(
)()٣(.  

  : واهم المعامالت هي 
–   

تـــدفع بهـــا االرض الـــى مـــن ، كمـــا وتعـــرف بانهـــا معاقـــدة )٤(هـــي الشـــراكة فـــي الحـــرث 
وتعـرف ایضـا بانهـا دفـع االرض لمـن یعمـل علیهـا او ) ٥(یزرعها على ان غلـة الحاصـل بینهـا 

وتعــرف ایضــا بانهــا المعاملــة علــى ) ٦(یزرعهــا وكــان اهــل المدینــة یزرعــون علــى الثلــث والربــع 
  )٧(االرض ببعض ما یخرج منها و یكون البذر من مالك االرض 

                                                        
  .  ٢١٦، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ١(
  .   ٦١٢، ص ٥ن ، ج. م ) ٢(
  .   ٢٠ – ١٢،ص ١٩٧٩ –الُحسب ، فاضل عباس ، في الفكر االقتصادي العربي االسالمي،بغداد ) ٣(
ت، .ال –، دار الكتــب العلمیــة ،بیــروت ٤م بــن الحجــاج ، صــحیح مســلم ، ج مسـلم ، ابــو الحســین مســل) ٤(

  . ٢٢١ص
  .   ٣٠٤النسفي ، طلبة الطلبة ، ص) ٥(
  .   ٥٨١ت ، ص.ال –، بیروت  ٥ابن قدامة ، موفق الدین ابي محمد عبد اهللا ، المغني ، ج) ٦(
  .  ١٤٩ة زرع ، ص، ماد ٢١عبد العلیم الطحاوي، ج: الزبیدي ، تاج العروس ، تحقیق ) ٧(
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مزارعـــة تخـــرج بنتیجـــة هـــي ان العمـــل والجهـــد المبـــذول فـــي الحراثـــة وبهـــذه التعـــاریف لل
والــزرع یكــون مقابلــه حصــة مــن نــاتج الــزرع أي ان عقــد المزارعــة فــي الحراثــة یضــم طــرفین 

   .) ١(طرف یقدم االرض واخر یقدم العمل مقابل حصة من الناتج 
للیهـود جـزءا  وظل العمل بالمزارعـة حتـى بعـد االسـالم فلقـد اجازهـا الرسـول عنـدما دفـع

ممــا تخــرج االرض مــن ثمــر وزرع كمــا عامــل اهــل خیبــر علــى ذلــك واســتمر ذلــك حتــى وفاتــه 
) ( وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعـده ،)واعتقـد ان جوازهـا فـي االسـالم جـاء . )٢

من ان صاحب االرض والبذر یكون عـاجزًا عـن العمـل بینمـا الـذي یقـدر علیـه عاطـل ال یجـد 
  .وبهذا جاز عقدها بقصد المشاركة الن العمل هنا اساس للكسب . بها  أرضا للعمل

   
– 

هي نوع من المعامالت التي تعرف بانها المعاملـة علـى مـا بقـي فـي المنخـل بعـد نخلـه 
او هــي مــا بقــي فــي الســنابل مــن حــب بعــد تكســرها او دوســها او مــا یقــع منهــا مــن حــب علــى 

ولمـا جـاء . )٣(كون مـن نصـیب مـن یقـوم بالنخـل او مـن یجمـع السـنابل االرض بعد التذریة وت
  .)٤(عنها ) (االسالم نهى رسول اهللا 

 
 
 

– 
                                                        

  .   ٢٠٣خلیل  محسن ، في الفكر االقتصادي العربي االسالمي ، ص) ١(
  .   ٩٧؛  ابي یوسف ، كتاب الخراج ، ص ٢٢٣، ص ٤مسلم ، صحیح مسلم ، ج) ٢(
  .   ١٠١، مادة قصر ، ص ٥ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ٣(
 -مصـطفى االعظمـي ، السـعودیة : ، تحقیـق  ٢ابن ماجة ، ابو عبد اهللا محمد ، سـنن ابـن ماجـة ، ج) ٤(

نهـــى عنهـــا لمنـــع الغـــش عنـــد النخـــل فقـــد یتقصـــد مـــن یقـــوم ) (واعتقـــد ان الرســـول .  ٦٦ت ، ص.ال
  .بالنخل بابقاء الكثیر الخذه لنفسه 
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ولقـد ) ٢(، ویقـال لهـا حقـل ) ١(وتعني ان یباع الـزرع بـالقمح او اسـتكراء االرض بـالقمح 
  . )٣(عن العمل بها ) (نهى رسول اهللا 

جرون الى المدینة ، وكان بینهم قوم یحسـنون الزراعـة وكـانوا یریـدون وعندما جاء المها
عمــال یتعایشــون منــه فحــاقلوا اصــحاب االرض علــى زرع ارضــهم مقابــل نصــیب معلــوم كــانوا 
یتفقون علیه ونجح بعضـهم فـي اسـتغالل االرض للزراعـة غیـر ان اخـرین وقعـت الخصـومات 

یتـــدخل فـــي حلهـــا وحســـم مثـــل هـــذه ) (فیمـــا بیـــنهم بســـبب توزیـــع الحاصـــل وكـــان الرســـول 
  . )٤(الخالفات 
– 

ولقـد نهـى ) ٥(هي بیع التمر على رؤوس النخل بالتمر كـیًال وبیـع الكـروم بالزبیـب كـیًال 
البـر بـالبر ربـا االهـا : " عن التعامل بها اذ قـال علیـه افضـل الصـالة والسـالم ) (الرسول 

ومن حدیث الرسـول . )٦(" الها وهاء والتمر بالتمر ربا االها وهاء وهاء والشعیر بالشعیر ربا ا
یتبین ان هناك استثناء وهذه االستثناء جاء في ان الرسول سـمح ببیـع العریـة بالرطـب اوالتمـر 

تكـون للرجـل فـي حـائط غیـره فـرخص ) النخلـة ( ولم یرخص في غیر ذلك ، وذلك اذا العریـة 
  تمـر وذلـك لدفـعلصاحب الحائط ان یشتریها یخرجها 

                                                        
؛  ٢٧٥، ص ١٩٧٦ –عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطیـــف ، القـــاهرة : مالـــك ، موطـــأ االمـــام مالـــك ، تحقیـــق ) ١(

  . ١٨٣، ص ١٩٤٩ –، مصر  ٩ین یحیى ، صحیح مسلم بشرح النووي ، جالنووي ، محیي الد
  . ٢١٦، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج)٢(
الترمذي ، ابو عیسى محمد بن عیسى ، الجامع الصحیح هـو سـنن الترمـذي ، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد ) ٣(

 ٣ئي ، ج؛ الســیوطي ، جــالل الــدین ، ســنن النســا ٥١٨، ص ١٣٩٦ –، مصــر  ٣، ط ٣البــاقي ، ج
  . ٣٤، ص ١٩٣٠ –، بیروت 

  . ٢١٨، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج)٤(
  .  ٦٣، ص ١٩٨٠ –، دار الفكر ، بیروت  ٣الشافعي ، ابو عبد اهللا محمد بن ادریس ، االم ، ج) ٥(
  .  ٢٠، ص ٢البخاري ، صحیح البخاري ، ج)٦(
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وذلـــك لـــدخول صـــاحب العریـــة علیـــه واالطـــالع علـــى اهـــل بیتـــه او مـــا یلزمـــه مـــن . الضـــرر  
  .    )١(حراستها والقیام بها وجمع سواقطها 

وذلك لتدافع العاقدین عند القبض وقـد زبـن أي دفـع بشـدة وعنـف ) بالمزابنة ( وسمیت 
  .  )٢( من حد ضرب ومنه اشتقاق الزبانیة وهي الفاظ الشداد

عنهــا لمــا یقــع مــن الغــبن والظلــم والجهالــة ذلــك النهــا بیــع ) (ولقــد نهــى رســول اهللا 
عنها لعدم تحقق المساواة والشك بها فكل شيء )(وجاء نهیان الرسول )  ٣(معلوم بمجهول 

  . )٤(ال یعلم وزنه وال عدده الیباع بشيء موزون ومعدود 
– 

عة على ان یكون البذر من العامل وهي مشتقة من خبر وهـو االكـار هي مقاربة للمزار 
وهي ایضا المزارعة بـبعض . )٥(أي الفالح وقیل جاء اشتقاقها من الخبار وهي االرض اللینة 

  . )٧(أي النصیب . )٦(ما یخرج من االرض على ان یكون البذر من العامل وهو الخبر 
– 

ویحق بها لمؤجر االرض ابطال ) ٨(ض لمدة معینة مقابل بدل معین هي استغالل االر 
الـیمن ( عقدها في حالة االخالل باسـتغالل االرض ، وجـاء التعامـل بهـا فـي العربیـة الجنوبیـة 

وبقـرًا لتقومـا ) عبـرت ( وذلك باشارة النصوص الى اختین استأجرتا ارضا على سـاحل نهـر ) 
بـالزرع البقـر بشـروط معینـة تنتهـي بأجـل متفـق علیـه مقابـل  بایجارها الى الفالحین السـتغاللها

                                                        
  .  ٢٠٧ – ٢٠٦، ص ٤مسلم ، صحیح مسلم ، ج) ١(
  .  ٣٠٥الطلبة ، ص النسفي ، طلبة) ٢(
  .  ١٩٣ – ١٩٢، ص ٩النووي ، شرح صحیح مسلم ، ج) ٣(
  .  ٢٠٤، ص ٤مسلم ، صحیح مسلم ، ج) ٤(
  .  ١٩٣ - ١٩٢، ص ٩النووي ، شرح صحیح مسلم ، ج) ٥(
  .  ٢٨٠، مادة خبر ، ص ٤ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ٦(
  .  ١٩٣ – ١٩٢، ص ٩النووي ، شرح صحیح مسلم ، ج)٧(
  .  .  ١٣لخوارزمي ، مفاتیح العلوم ، صا) ٨(
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عــن كــراء االرض بشــيء ) (ولقــد ابطــل االســالم ذلــك فلقــد نهــى الرســول ) ١(بــدل ایجــار 
مجهول او مما تخرجـه االرض حتـى ان كـان معلومـًا ولكنـه ال یعنـي النهـي عـن كـراء االرض 

  .)٢(بالذهب والفضة الن االسالم اجاز ذلك 
ي صـــحیح البخـــاري تحـــت عنـــوان كـــراء االرض بالـــذهب والفضـــة ان ابـــن ولقـــد جـــاء فـــ

ان امثـل مــا انـتم صـانعون ان تســتأجروا االرض البیضـاء مـن الســنة : قـال ) ( )٣(العبـاس 
لهذا فلقد اجمـع اكثـر اهـل العلـم علـى جـواز كـراء االرض بالـذهب والفضـة فعـن ) ٤(الى السنة 

ى كراء االرض ببعض ما یخرج منهـا امـا الـذهب نه) (ان النبي : رافع بن خدیج انه قال 
  .)٥(والفضة فال بأس 

لهذا فاكراء االرض معاملة اجاز االسالم العمل بها لما تقتضیه المصـلحة العاملـة فقـد 
یكون صاحب األرض عاجزًا عن زراعتهـا او یكـون مالـك االرض طفـًال صـغیرًا او امـرأة لهـذا 

تمر العمــل بهــا الــى وقتنــا الحاضــر حیــث تــؤجر واســ. فــاكراء االرض خیــر مــن تركهــا خــراب 
  . االرض لمن یعمل بها مقابل اجرة متفق علیها 

                                                        
  .   ٢٢١، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ١(
  .   ١٨٠، ص ١٢؛ العیني ، عمدة القارئ ، ج ٣٢-٣١، ص ٥العسقالني ، فتح الباري ، ج) ٢(
وهــو عبــد اهللا بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد المنــاف القریشــي ابــوه العبــاس ابــن عــم ) ٣(

، ٢ابـــن حجـــر العســـقالني ، االصـــابة ، ج. هــــ ٦٨ویعـــرف بحبـــر العـــرب تـــوفي ســـنة ) ( رســـول اهللا
  .    ٣٣٤-٣٣٠ص

  .   ٤٩، ص ٢البخاري ، الصحیح ، ج) ٤(
  .   ٥٩٦، ص ٥ابن قدامة ، المغني ، ج) ٥(
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– 
هي دفع الرجل شجره الى شخص اخر لیقـوم بسـقیه وعمـل سـائر مـا یحتـاج الیـه بجـزء 

مفاعلــة وســمیت بالمســاقاة النهــا ) ١() معاملــة ( معلــوم مــن ثمــره وكــان اهــل المدینــة یســمونها  
  .)٢(العتماد اهل الحجاز في سقي شجرهم من االبار فسمیت بذلك . من السقي 

ویكـون االتفـاق علیهـا امـا بكــل المـاء وفـي أي وقـت او بجـزء معــین مـن المـاء لمـا یســد 
ــــة تســــبب الكثیــــر مــــن . )٣(حاجــــة الــــزرع ولمــــدة معینــــة ویقــــال لهــــا مــــاء الربیــــع  وهــــذه المعامل

ي تقـع مـن سـیل المـاء فـي الشـرائج وذلـك عنـدما تخاصـم الخصومات وخاصـة الخصـومات التـ
فـي شـراج المـرة وهـي مسـایل المـاء التـي یسـقون ) (انصاري والزبیر بـن العـوام عنـد النبـي 

  .  )٤(ان یسقى االعلى ثم االسفل ) (بها النخل فقضى النبي
ولقـــد اجـــاز االســـالم التعامـــل بهـــا كمـــا فـــي المزرعـــة وهـــي مـــن بـــاب المشـــاركة ولـــیس 

  .)٥(ؤاجرة الم
– 

ــم یبــدو صــالحها بعــد وجــاء اســمها مــن ان المبتــاعین  وهــي بیــع الثمــار وهــي خضــر ل
  .       )٦(یتبایعون شیئًا اخضر فاسمها أخذ من الخضرة وتعني بیع الثمار قبل نضجها 

ولعــل ســبب التعامــل بهــا هــو الــتخلص مــن معــامالت جنــي الثمــار او حراســتها او     
لیف حملها الى االسواق ولقد اثـارات هـذه المعاملـة العدیـد مـن الخصـومات بـین المتعاقـدین تكا

بسبب ما قد یصیب المحصول من تلف قبل ان یتم نضجه مما یؤدي الى خسارة        ربح 

                                                        
  .   ١٨٩، ص ١١العیني ، عمدة القارئ ، ج ) ١(
  .   ٥٥٤، ص ٥ابن قدامة ، المغني ، ج) ٢(
  .   ١٠٠، مادة ربع ، ص ٨ر ، لسان العرب ، مجابن منظو ) ٣(
  .   ١٩٧هـ ، ص١٣٠٤ –،مصر ٤، ج ٦القسطالني ، ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري ، ط) ٤(
 ١٤٣ت، ص. ال –، بیــروت  ٢ابـن قــیم الجوزیــة ، ابـو عبــد اهللا ، زاد المعــاد فــي هـدى خیــر العبــاد ،ج) ٥(

  .  
  .   ٢٤٨ادة خضر ، ص، م ٤ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ٦(
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عــن ) (وبسـبب هـذه الخصـومات جـاء ابطـال االسـالم لهـا ولقـد نهـى الرسـول . )١(المبتـاع 
ا نهــــى عــــن بیــــع التمــــر بــــالتمر حتــــى یزهــــو وزهوهــــا هــــو احمرارهــــا المحاقلــــة والمخاصــــرة كمــــ

عن بیع السنبل حتى یبیض ویـأمن مـن العاهـة ونهـى ) (كما نهى الرسول . )٢(واصفرارها 
عن بیع النخل حتى یزهو وعن بیع العنب حتى یسـود وعـن بیـع الحـب حتـى یشـتد وجـاء نهبـه 

  . )٣(صلوات اهللا علیه للبائع وللمشتري 
 

  .)٤(هي الحصاد لقاء أجر 
 

أي ) الثمنتــــین( هـــي الشـــركة فـــي اســـتغالل االرض بـــین  ثمانیـــة اشـــخاص یســـمون بــــ
ــأة التربــة والبــذور الىالحصــاد ودفــع حصــص الدولــة  الثمانیــة یــدیرون مقاطعــة زراعیــة مــن تهی

( هـد بأجــارة هــذه الجمعیــة شــخص یســمى بـــوالمعبـد الــى خــزن وبیــع وتصــریف المحاصــیل ویتع
) هـرم( وهو یشابه رئیس الجمعیة او الشركة ووردت احد هذه الجمعیات فـي مدینـة ) سمخض

  .)٥(أي سادة ورؤساء ) ابعل(ویسمى اعضائه 
– 

ا ، المعاومـة وهناك انواع اخرى من المعامالت الزراعیة فضال عن ما بیناه سابقًا منه 
وهي بیع السنین ومعناه ان یبیع ثمر  الشجرة عـامین او ثالثـة او اكثـر فسـمى البیـع المعاومـة 
وهــو باطــل باالجمــاع وكــذلك بیــع االســتثناء وهــو كقولنــا بعتــك هــذا الشــجر اال بعضــها وهــذا 

  . )٦(الیصح النه بیع مستثنى او مجهول 
                                                        

  .   ٢٩٩یحیى ، لطفي عبد الوهاب ، العرب في العصور القدیمة ، ص) ١(
  .  ٢٠٢، ص٤؛ مسلم ، الصحیح ، ج ٢٤، ص ٢البخاري ، الصحیح  ، ج) ٢(
  .   ٥٢٠، ص ٣الترمذي ، سنن الترمذي ، ج) ٣(
  .    ٢٩٩یحیى ، لطفي عبد الوهاب ، العرب في العصور القدیمة ، ص) ٤(
  .   ٢٢٤-٢٢٣، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج )٥(
  .  ١٩٣، ص  ٩النووي ، شرح صحیح مسلم ، ج) ٦(



  

  
    التشریعات الزراعیة: الفصل ارابع  

  

  

 

فــي ) همــد(وتسـمى )١(االفـراد الــى الحكومـة او المعبــد كــل مـا یؤخــذ مـن مــال : تعریفهـا 
وتعنــــي كـــل مــــا یعطـــى الــــى الدولـــة او المعبــــد او ســـادات القبائــــل ) الـــیمن(العربیـــة الجنوبیــــة 

  ).٢(واالراضي

والجزیة ومنها ضریبة الخـراج واالتـاوة ) ٣(وتعرف ایضا بانها كل ما یؤخذ من االرصاد 
والضـرائب ) ٤(ي اخـذ كـل عطـاء طوعـًا او كرهـًا وهي كلمة عامـة تشـمل جبایـة كـل شـيء وتعنـ

عند العرب قبل االسالم كثیرة اختلفت باختالف االزمنة واالعراف القبلیة وقـوة القبیلـة وعادتهـا 
)٥( .  

 

  :  یمكن تقسیم الضرائب على االصناف االتیة 
  .)٦() الخراج ( ضریبة االرض أي ما یؤخذ من غلة االرض وتسمى  .١
ــد العــرب قبــل االســالم  .٢ ضــریبة الجزیــة وهــي ضــریبة الــرؤوس ولقــد اســتخدمت عن

وَن وجاء ورودها في القران الكریم في قوله تعالى  ُهـمْ َصـاِغرُ ـٍد وَ ـَة َعـْن یَ ـوا اْلِجْزیَ ْعُط ُ  َحتَّى ی
وكانــت الحكومـــات تفرضـــها علـــى مــن تحاربـــه او تغـــزوه وتنتصـــر علیــه ثـــم تنســـحب مـــن . )٧(

                                                        
  .   ٢٢٤ – ٢٢٣، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ١(
  .  ٤٧٨، ص ٧ن ، ج. م ) ٢(
  .   ٢٠١بمعنى الترقب ، االصفهاني ، الراغب ، معجم  ، ص: االرصاد ) ٣(
  .   ٢٥٠، مادة ضرب ، ص ٣عبد الكریم الغریباوي ، ج: الزبیدي ، تاج العروس ،تحقیق ) ٤(
  .   ٣١٣، ص ٥علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٥(
  .   ٢٥٢ – ٢٥١، مادة خرج ، ص ٢ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ٦(
  .   ٢٩سورة التوبة ، ایة ) ٧(
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ــة الدولــة المغلوبــة  ارضــه والجزیــة ــة المنتصــرة تتناســب مــع حال وبعــد االســالم ) ١(تقررهــا الدول
  .  ) ٣() )٢(اهل الذمة(صار امر جبایتها من 

ـــاح التجـــارة وهـــي ضـــریبة : ضـــریبة العشـــر  .٣ ـــى ارب ـــي تؤخـــذ عل وهـــي الضـــریبة الت
معروفة عند العرب قبل االسالم تجبى بقدر عشر من مـال التـاجر ومـا حصـل علیـه مـن ربـح 

)٤(.  
ـــل: ضـــریبة االشـــناق واالوقـــاص  .٤ ـــدفع عـــن االب امـــا .  )٥(واالشـــناق هـــي ضـــریبة ت

  .  )٦(االقواص فهي ضریبة تدفع عن البقر 
وهي الضرائب التي تدفع الى سادات القبائـل مقابـل حمایـة : ضرائب حق المرور  .٥

  .)٧(القوافل وضمان مرور التجارة بأرضهم بسالم 
عتمـدت اقتصــادها علــى الضــرائب والمكــوس التجاریــة وهنـاك بعــض الــدول فــي الــیمن كمعــین ا

واعتمدت على واردات الزراعة لكن الضرائب المفروضة على العامة كانت اهم مصادر دخل 
ویبــدو ان الضــرائب كانــت فـــي بدایــة االمــر عبــارة عــن تبرعــات وصـــدقات . )٨(المــال للدولــة 

فضـال عـن ان بعضـهم كـان یـدفعها  یدفعها القادرون عن انفسهم واموالهم للمعابـد تقربـًا لاللهـة
                                                        

  .   ٢٢٩، ص ٥علي ، جواد ، المفصل ، ج) ١(
واالمــان وهــي فــي الفقــه االســالمي العهــد الــذي یعطــى للــذین ال  العهــد: الذمــة فــي اللغــة : اهــل الذمــة ) ٢(

ابــن االثیــر ، مجــد الــدین ابــو الســعادات ، . یــدخلون االســالم ویؤمنــون علــى حیــاتهم وحــریتهم وامــوالهم 
ت ، . ال  –، بیـــروت  ٢النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث واالثـــر ، تحقیـــق طـــاهر احمـــد ومحمـــود حمـــد ، ج

  .    ٣٩١ت ، ص.، ال ٩دة ذمة ، دائرة المعارف االسالمیة ، مج؛ الشناوي ، احمد ، ما ١٦٨ص
  .   ٩١االصفهاني ، الراغب ، معجم ، ص) ٣(
  .   ٣٠٧، ص ٥علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٤(
  .    ٢٠٧، مادة شنق ، ص ٢٥مصطفى حجازي ، ج: الزبیدي ، تاج العروس ، تحقیق ) ٥(
  .    ٢٠٧ – ٢٠٦، مادة وقص ، ص ١٨ج عبد الكریم الغریباوي ،: ن ، تحقیق . م ) ٦(
  .   ٣١٣، ص ٥علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٧(
، ١٩٨٧ –، بغــداد  ٩ثریــا منقــوش ، تــاریخ االلهــة الیمنیــة والتوحیــد االلهــي ،مجلــة المــؤرخ العربــي ، ع) ٨(

  .    ١٦٦ص
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ـــاء المبـــاني العامـــة تقـــوم  ـــوم ببن تعویضـــًا عـــن اعمـــال الســـخرة اذ ان العشـــائر اذا ارادت ان تق
بتســخیر النــاس للقیــام بهــا دون اجــرًا او اعمــال یقــوم بهــا النــاس للدولــة او ســادات األرض بــال 

ــیهم اقامــة فــي اســرع وقــت وكــل ــة عل ــًا تفــرض الدول مــن یتهــرب منهــا  عــوض او مقابــل واحیان
ــــام الدولــــة  ــــرة وقی ــــك الكبی ــــام الممال ــــات شــــدیدة ، وبعــــد اســــتقرار االوضــــاع وقی یتعــــرض لعقوب
ولســیطرت الملــوك صــارت الضــرائب جبریــة والزامیــة بعــد ان هیمنــت الملــوك علــى االراضــي 

وبالتالي فان االجبار على دفع هذا الكم من الضـرائب المختلفـة ارهـق النـاس اال . )١(الزراعیة 
  .)٢(نه زاد من ثراء الملك والمعبد ا

وبالتالي فارهاق الناس بالضرائب قد ادى الى تـذمرهم وتهـربهم مـن دفـع هـذه الضـرائب 
أي ان ) مأكـل الملـوك ( الباهضة والعدیدة وان كانوا یدفعونها اضطرارًا منهم وهذا یفسر لقب 

  .)٣(الملوك كانت تأكل اموال الرعایا فهم المأكولون 

– 

  : طرق دفعها على ثالثة اوجه منها 
  .  -ورقم  –نقدًا ویعبر هذه الطریقة بلفظة  .١
  .  -دعتهم  –عینًا ویعبر عنها بلفظة  .٢
وهـذه الحالـة تكـون  –رزم  –وعن طریق المصادرة ویعبر عن هـذه الطریقـة بلفظـة   .٣

  .)٤(عند التهرب من دفعها 

                                                        
ـــة العربیـــة الجنوبیـــة ، الفصـــل الثالـــث مـــن كتـــ) ١( اب التـــاریخ العربـــي رودو كانـــاكیس ، الحیـــاة العامـــة للدول

  .    ١٤٢، ص ١٩٥٨ –فؤاد حسین علي ، مكتبة النهضة ، القاهرة . د : القدیم ، ترجمة 
  .   ٢٥٤، ص ٥علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٢(
  .    ٢١، مادة اكل ، ص ١١ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ٣(
  .    ٥٣علي ، جواد ، مصطلحات الزراعة والري ، ص) ٤(
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◌ً یكــون دفــع الضــرائب عــن ط .٤ ــاٍ ــام باعمــال معینــة كــأن یقــوم المــزارع واحیان ریــق القی
باعمـــال معینــــة تطلبهــــا الدولــــة او المعبــــد مقابــــل اســــقاط الضــــرائب علیــــه كالســــخرة 

  .  )١(والتجنید العسكري 

– 
  الضرائب التي تكون جبایتها للمعبد ومنها   .١

تطــوع مـــن االفـــراد یقــدمونها للمعبـــد لغـــرض  وتكـــون هبـــة او:  النــذور والصـــدقات ٠أ 
، والصدقة هي كل ما یتصدق به للفقـراء وهـي تعنـي الزكـاة فـي االسـالم )٢(التقرب الى االلهة 

وكانــت بعــض النــذور تقــدم الــى المعبــد عنــد الشــفاء مــن المــرض او الرجــوع مــن الســفر . )٣(
  . )٤(بسالم والرجوع من الحرب 

یتبرعــون بعشــر المحاصــیل ویقدمونــه الــى المعبــد  –الــیمن  –ولقــد كــان عــرب الجنــوب 
كـذلك كـان الــزراع یسـمحون للفقــراء بأخـذ مــا تبقـى علـى االرض مــن بقایـا الــزرع كهبـة للتقــرب 

  . )٥(لآللهة 
فضــــال عــــن ان بعــــض الضــــرائب تقــــدم للمعابــــد بصــــورة طوعیــــة مــــن النــــاس وتســــمى  

  .)٦(اصل فهي صدقة البكورةوهي عشر وتؤخذ من بكر الزرع أي اوائل الح) ضریبة الفروع(
وهـي ضـرائب تجبـى للمعبـد كونهـا حـق مـن حقـوق االلهـة علـى  :ضرائب االلهة  ٠ب 

یسـتلموها ) الكهنـة ( حیـث كـان رجـال المعبـد . ) ١(الناس وكانت هذه الضرائب خاصة للمعبد 

                                                        
؛          رودو  ١٦١، ص ١٩٩٠ –قائـد ، القریـة والدولـة فـي المجتمـع الیمنـي ، بیـروت  الشرجبي ،) ١(

  .    ١٤٥كاناكیس ، الحیاة العامة ، ص
  .   ٣١٦، ص ٥علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٢(
  .    ١٩٦، مادة صدق ، ص ١٠ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ٣(
،  مصـر  ٣مـا قبـل االسـالم الـى ظهـور االسـالم ، ط احمد ، مصطفى ابو الضیف ، تاریخ العرب منذ) ٤(

  .   ٢٦، ص ١٩٨٦ –
  .   ٣١٦، ص ٥علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٥(
  .    ٥٣علي ، جواد ، مصطلحات الزراعة والري ، ص) ٦(
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فمـن حـق المعبـد ان یأخـذ العشـر مـن حاصـل غـالل ) ٢(وهي عشر دخل المیراث والمشـتریات 
  كما ان المعبد یحصل على. ) ٣(ان والبخور وأي غلة زراعیة اخرى اللب

  .)٤(تذهب الى الكهنة لینفقوا منها على ادارة المعبد ) النصم(ضریبة خاصة تسمى 
وكــذلك الضــرائب التــي تجبــى مــن الفالحــین الــذین خــولهم الملــك فــي فالحــة االراضــي 

  .  )٥(ة منتظمة الى المعبد الخاصة بالمعبد مقابل تعهدهم بدفع هذه الضرائب وبصور 
  ضرائب الدولة  ٠ ٢

أي ان تأخـــذ الدولـــة عشـــر ) عشـــرم ( وتمتـــاز ضـــرائب الدولـــة بتعـــددها فمنهـــا ضـــریبة 
وكانت الدولة تأخذ حقوقها من الحاصل وهو ال یزال في موقعه لم یجمـع بعـد ولـم  )٦(الحاصل

  .)٧(یقطف من االشجار 
قـــدیر فتقـــدر حصـــة الحكومـــة مـــن الغلـــة أي انهـــا تأخـــذ الضـــریبة علـــى الخـــرص أي الت

فمتـى كـان موعـد الحصـاد اخـذت . بشكل تخمیني وذلـك فـي اول نشـوءه علـى الشـجر والحقـل 
حصــة الحكومــة مــن الغلــة وهــي علــى االرض المزروعــة وال یحــق للمــزارع التصــرف بحصــاده 

مــن  ویتحــرر الفــالح)٨(ولــیس مــن حقــه نقلــه الــى االســواق اال بعــد ان تعــین الحكومــة حصــتها 

                                                                                                                                                                             
  .    ١٥٨الشرجبي ، القریة والدولة ، ص) ١(
  .  ١٤٩رودو كاناكیس ، الحیاة العامة ، ص) ٢(

)3 ( Plinius , S . Golus , Naturalis Historia , Loeb Classical Library , XII , 
London – 1967 , P . 55 

  .                                                              ٤٧٨، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج 
  .    ١٥٨الشرجبي ، القریة والدولة ، ص) ٤(
  .     ٥٤عرب واالسالم ، صالعزیز ، حسین قاسم ، موجز تاریخ ال) ٥(
  .    ١٥٨الشرجبي ، القریة والدولة ، ص) ٦(
  .    ١٧٠كحالة ، عمر رضا ، العلوم العملیة في العصور االسالمیة ، ص) ٧(
  .     ٥٣علي ، جواد ، مصطلحات الزراعة والري ، ص) ٨(
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هذه الضریبة ان ممكن ان یتعرض الزراع لالفات الزارعیة والتلف فیقـل الحاصـل وال یسـتطیع 
  .)١(دفع ما قدر علیه في الحیاة 

) ســاولت(وهنــاك ضــریبة اخــرى تقــوم الحكومــة بجبایتهــا وهــي ضــریبة عســكریة تســمى 
ــًا لالنفــاق علــى اعاشــة الجــیش لهــذا فهــي ضــریبة عینیــة ت ؤخــذ مــن وتجبــى هــذه الضــریبة عین

وعادة ما تقرر ضرائب الدولة من قبل المجلس القبلي . )٢(المحاصیل الزراعیة كالحبوب مثال 
الذي یتكون من القبیلة الحاكمة الى جانب العرش والمجلس التشریعي الـذي یتكـون مـن مـالك 
االرض والقبائـــل المنظمـــة الیهـــا ویقـــوم المجلســـان بإصـــدار قـــوانین الســـتثمار األرض والعقـــار 

  .  )٣(ع الضرائب ودف
( و) ٤()الحارز(اما الموظفون الذین یقدرون حصة الحكومة من الضرائب یطلق علیهم 

النه یحرز المال وبقدر حصة الحكومة بالحدس والتقدیر والخارص وهو الذي یقوم ) الخارص
  . )٥(بتقدیر ما یدفع عن االرض والنحل 

ة من الضرائب مـن قبـل ممثلـین واحیانا تكون مهمة جبایة حصة المعبد او حصة الدول
ــار المشــایخ ویقــوم هــؤالء بأخــذ جــزء منهــا كحصــة لهــم  عــن الدولــة كالمســؤولین الكبــار او كب

  . مكأفأة عن جمیع الضرائب 
واحیانــا تكــون طریقــة جمــع الضــرائب عــن طریــق االلتــزام حیــث تكــون االرض مســؤولة 

ـــون عملیـــة جمعهـــا مـــن المـــزارعین ا ـــذین یتول ـــار المـــالك ال ـــد نضـــج مـــن كب لصـــغار وذلـــك عن
  .)٦(المحصول ویطلق علیهم غلة 

                                                        
  .     ٣١٤، ص ٥علي ، جواد ، المفصل ، ج) ١(
  .     ٣١١، ص ٥ن ، ج. م )  ٢(
  .     ١٢٧، ص ١٩٧٦ –الحداد ، محمد یحیى ، تاریخ الیمن السیاسي ، القاهرة ) ٣(
  .     ٤٨١، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٤(
  .     ٥٤٦، مادة خرص ، ص ١٧مصطفى حجازي ، ج: الزبیدي ، تاج العروس ، تحقیق ) ٥(
  .    ١٥٩الشرجبي ، القریة والدولة ، ص) ٦(
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امــا بــاقي ) الــیمن( واغلــب مــا جــاء عــن الضــرائب كانــت تخــتص بــه العربیــة الجنوبیــة 
شبه الجزیرة العربیة فلم تحدثنا الروایات عـن تلـك الضـرائب ، لكـن عـدم ورودهـا فـي الروایـات 

  .)١(ال یعني عدم التعامل بها 
ن اصـحاب االراضـي ذات الـزرع وذات الشـجر وهـذا یعنــي فقـد كانـت االمـوال تجمـع مـ

  .)٢(وجودها مع اختالف بطریقة جبایتها وانواعها 

                                                        
  .     ٤٨٠، ص ٧فصل ، جعلي ، جواد ، الم) ١(
فروخ ، عمر ، العرب في حضارتهم وثقـافتهم الـى اخـر العصـر االمـوي ، دار العلـم للمالیـین ، بیـروت ) ٢(

  .     ٧٧ت ، ص.ال –
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قبــل ان ابــدأ بــالكالم عــن ملكیــة االراضــي الزراعیــة عنــد العــرب البــد مــن التعــرف عــن 

  . معنى الملك او الملكیة 
واملكـه . ملك اصطالحا هو احتواء الشيء والقدرة على االسـتبداد بـأي شـيء یملكـه فال

  . )١(الشيء وملكه ایاه تملیكا أي جعله ملكا له 
، كمـا )٢(بانه القدرة التي یثبتها الشارع ابتـداء علـى التصـرف . كما یعرف الملك شرعا 

هـــا اختصاصـــا علـــى وفـــق تعنـــي العالقـــة الشـــرعیة بـــین االنســـان واالشـــیاء فتجعلـــه مختصـــا فی
ـــــي بینهـــــا اهللا  وان هـــــذه . الطـــــرق التـــــي اقرتهـــــا الشـــــریعة االســـــالمیة مـــــن خـــــالل الحـــــدود الت

، كاالســتثمار والبیــع )٣(الخصوصــیة التــي انفــرد بهــا االنســان منعــت غیــره مــن التصــرف فیهــا 
  .)٤(والوراثة 

علـى ظهـر وملكیة االراضي الزراعیـة لـم تجـر علـى وتیـره واحـدة منـذ ان وجـد االنسـان 
هذه االرض فلقد اكد الباحثون ان ملكیـة االراضـي الزراعیـة بـدات بالمجتمعـات القدیمـة ملكیـة 

  . )٥(جماعیة یشترك بها افراد القبیلة جمیعهم ولم تخص احد معین 

                                                        
  .  ٤٩٣– ٤٩٢، مادة ملك ، ص ١٠ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ١(
  .      ٧٤ت ،ص. ال  –، بغداد  ٥ابن همام ، كمال الدین محمد ، شرح فتح القدیر ،ج) ٢(
االعظمـي ، عـواده مجیـد ، الكبیسـي ، حمـدان عبـد المجیـد ، دراسـات فـي تـاریخ االقتصـاد االســالمي ، ) ٣(

  .  ١١، ص ١٩٨٨ –مطبعة التعلیم العالي ، بغداد 
  .       ٦٩ابو یوسف ، الخراج ، ص) ٤(
  .       ٣١، ص ١٩٥٦ –هرة ، القا١،ج٣ول دیورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة زكي نجیب محمود ،ط) ٥(
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، ففـــي یثـــرب  )١(كل ســـائد فـــي الحجـــاز والـــیمنعرفــت الملكیـــة الفردیـــة او الخاصـــة بشـــ

اذ عاش االوس والخزرج الى جانب الیهود وكان الیهود .  )٢(عدت الزراعة المهنة الرئیسه بها
ـــة  ـــب االراضـــي الزراعی ـــة وامـــتالكهم اغل ـــتحكمهم بـــاموال المدین ـــى . )٣(معـــروفین ب ممـــا ادى ال

اسـتمرار الحـروب بـین االوس  ، فضـال عـن )٤(شكوى االوس والخزرج مـن غلبـة الیهـود علـیهم
، حیـث تراجـع االوس وانهـزم بهـا  )٥( )یـوم بعـاث ( والخزرج ولعل اشـهر هـذه الحـروب حـرب 

  . )٦(الخزرج وقتل رئیسهم 
وعلى الرغم من هذا فان ممارسة الزراعـة جعلـت تملـك االرض مـن قبـل افرادهـا شـيء 

ویسـتخدم االخـرین للعمـل  طبیعي اال ان هناك مـن یملـك قطـع مـن االراضـي تزیـد عـن حاجتـه
  . )٧(بها عن طریق كرار االرض لهم 

اما مكة فلقد ملك المكیون االراضي الزراعیة فـي الطـائف فعنـد فـتح مكـة ودخـل اهلهـا 
االسالم استولت ثقیف على هذه االراضي ، لكن بعد فتح الطائف عادت ملكیتها الى المكیین 

ــ)٨( ة اال انهــا ملكیــة فردیــة واحیانــا تكــون الملكیــة ، و هــذا یبــین وجــود ملكیــة االراضــي الزراعی

                                                        
  .  ٧٨خلیل ، محسن ، في الفكر االقتصادي العربي االسالمي ، ص) ١(
  .        ینظر الفصل الثالث ) ٢(
كتـاب العبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر ( ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، تاریخ ابن خلدون المسـمى ) ٣(

 –،       بیــروت  ٢، مــج) ذوي الســلطان االكبــر  فــي ایــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن
  .   ٢٧٨، ص ١٩٧٩

  .         ١٣، ص) (ابن النجار ، اخبار مدینة الرسول) ٤(
 ١موضع بالمدینة كانت به وقائع بین االوس والخـزرج ؛ یـاقوت الحمـوي ، معجـم البلـدان ، مـج: بعاث)  ٥(

   ٤٥١، ص
   . ٢٩٠-٢٨٩، ص ٢ابن خلدون ، تاریخ ، مج) ٦(
  .  ٣٤٧-٣٤٦المالح ، هاشم یحیى ، الوسیط في تاریخ العرب قبل االسالم ، ص) ٧(
  .  ٦٣البالذري ، فتوح البلدان ، ص) ٨(
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للفالحــین االثریــاء او التجــار او الشــیوخ حیــث یملــك هــؤالء االراضــي ویجلبــون مــن یعمــل بهــا 
  . )١(مقابل نسبة معینة من المحصول وهذا النوع من الملك انتشر في وسط الجزیرة والیمن 

كــل قبیلــة ذات وحــدة سیاســیة امــا ملكیــة االراضــي فــي البادیــة التــي تشــكلت مــن قبائــل 
كمــا كــان للقبیلــة حــق .  )٢(قویــة وتكــون ملكیــة االراضــي بهــا لســاداتها او المــتمكن مــن ابنائهــا

ــد العــرب ان الــرئیس . )٣(الحمــى وهــو مــن امــارات العــز والشــرف والســیادة  واصــل الحمــى عن
مكان الـذي حمـاه منهم كان اذا نزل منزال خصبا استعوى كلبا على مكان عاٍل فالى الیه هذا ال
كمـا یعــرف .  )٤(فـال ترعـى فیــه غیـر مواشـیه والحمــى هـو المكـان المحمــي هـو وخـالف المبــاح

واشـهر .  )٥(بانه االرض المحمیة من الناس فال یرعى فیها احد مواشیه اال بموافقة من حماها
  .  )٦(مواضع الحمى هو حمى ضریة وهي ارض واقعة في نجد

علیها فهي ملك مباح وشائع بین افراد القبیلة ولكـل افرادهـا اما بقیة اراضي القبیلة وما 
  . )٧(الحق في االنتفاع بها 

امـــا الـــیمن فملكیـــة االراضـــي الزراعیـــة اتخـــذت شـــكال مختلفـــا فاســـاس الملكیـــة فیهـــا ان 
  .  )٨(االلهه هي المالكة الحقیقیة لالرض

  .  )٩( )لشعب االلهه ثم للدولة المتمثلة بالملك ثم ا( حیث یكون نظام التملك 
   -:ویمكن تقسیم ملكیة االراضي في الیمن على 

                                                        
، ١٩٨٦ –م . فردهـــا لیـــداي ، المجتمـــع والسیاســـة فـــي الجزیـــرة العربیـــة ، ترجمـــة محمـــد الرمیحـــي ، ال ) ١(

  .   ٣٤ص 
  .  ١٣٠، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٢(
  .  ٢٦٧، ص ٥م ، ن ، ج ) ٣(
  .  ٥٧، ص ٥العسقالني ، فتح الباري ، ج) ٤(
  .  ١٩٩، مادة حمى ، ص ١٤ابن منظور ، لسان العرب ، مج) ٥(
  .   ٤٥٧، ص ٣یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج) ٦(
  .  ١٨١خلیل ، محسن ، في الفكر االقتصادي العربي االسالمي ، ص) ٧(
  .   ١٤٩لة ، صالشرجبي ، القریة والدو ) ٨(
  .  ١٢٦رودو كاناكیس ، الحیاة العامة ، ص) ٩(
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وتتمیـز اراضــي المعبـد بانهـا واسـعة وان اكبــر هـذه االراضـي مســاحة  :اراضـي المعبـد  -أ 
وكانت هذه االراضي تـدار مـن قبـل المعابـد بصـورة مباشـرة او . )١(تكون تابعة لسیطرة المعبد 

المتنفـــذة فـــي الحكـــم ولســـادات القبائـــل بموجـــب غیـــر مباشـــرة عـــن طریـــق تاجیرهـــا الـــى االســـر 
  . )٢(وهذا النوع من الملكیة موجود ایضا في غرب الجزیرة ووسطها . اتفاقیات 

وهـي االراضـي التـي اشـترتها الدولـة او اسـتحوذت علیهـا مـن الـدول  :اراضي الدولـة  -ب 
  المهزومة ابان غزواتها 

  . الواسعة 
فضـال . )٣(لـك النـه یعـد الحـاكم االعلـى للدولـة ویكون التصـرف بهـذه االراضـي بیـد الم

عـن ذلــك فهنـاك اراضــي یملكهـا الملــك وتكـون ملــك شخصـي لــه ویقـوم باســتغاللها عـن طریــق 
وصـار للملـوك اقطاعیـات كبیـرة حصـرت لهـم ولـذویهم ومـن بعـدهم . )٤(تشـغیل المـزارعین بهـا 

الملــوك والحكــام وســادات  الـى رجــال الــدین النــاطقین باســم االلهــه ثــم الـى قــادة الجــیش وصــفوة
  . )٥(القبائل 
ویكـــون .  )٦(اذ  یكــون تملــك االراضــي بهــا مــن قبــل قبائــل معینــة :اراضــي القبیلــة  -ج

اســتغالل االراضــي امــا بشــكل مباشــر او غیــر مباشــر وذلــك بتاجیرهــا الــى قبیلــة اخــرى مقابــل 
متلكـات القبائـل وكلما ضعفت سلطة الملـوك والسـلطة المركزیـة ازدادت م.  )٧(اجور وصدقات

  .  )٨(من االراضي الزراعیة وذلك بزیادة نفوذ االشراف ومشایخ البدو

                                                        
  .     ١٥٣الشرجبي ، القریة والدولة ، ص) ١(
  .  ١٣٩، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٢(
  .     ١٥٢الشرجبي ، القریة والدولة ، ص) ٣(
  .      ١٣٨، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج)٤(
  .      ١٤٠، ص ٧ن ، ج. م) ٥(
  .     ١٥٣شرجبي ، القریة والدولة ، صال) ٦(
  .  ٦٤١، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج)٧(
  .     ١٥٢الشرجبي ، القریة والدولة ، ص) ٨(
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  القران الكریم* 

 
  :مجهول

ــــب البلــــــدان والجبــــــال واالحجــــــار ، مخطوطــــــة محفوظــــــة فــــــي دار صــــــدام  .١ عجائــ
  . ٣٩٨٣٧للمخطوطات تحت رقم 

  ) :م١٠/هـ٤ت (ابن وحشیة ، ابي بكر احمد بن علي 
كتــــاب النخیــــل ، مخطوطــــة محفوظــــة فــــي دار صــــدام للمخطوطــــات تحــــت رقــــم  .٢

٣٩٩٠٣ .  
  :الوطواط 

 ١٨خطوطة محفوظـة فـي مكتبـة المجمـع العلمـي العراقـي تحـت رقـم  الزراعة ، م .٣
  .شتى /
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  ) :م١٤٤٦/هـ٨٥٠ت (االبشهي ، شهاب الدین محمد بن احمد ابي الفتح 

  .ت . ال  –المستطرف في كل فن مستطرف ، بغداد  .١
  ):م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(ابن االثیر ، ابي السعادات مبارك بن محمد 

،  ٢محمـــد حامـــد ، ط: ، تحقیـــق ) (مـــن احادیـــث الرســـول جـــامع االصـــول  .٢
  . ١٩٨٠ –بیروت 

ظــاهر احمــد ومحمــود محمــد ، : النهایــة فــي غریــب الحــدیث واالثــر ، تحقیــق   .٣
  . ت . ال  –بیروت 

  ):م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(ابن االثیر ، عز الدین الحسن علي 
  .  ١٩٦٥ –الكامل في التاریخ ، بیروت   .٤

  : االحسائي ، محمد بن عبد اهللا
حمـــد الجاســـر ، : تحفـــة المســـتفید لتـــاریخ االحســـاء القـــدیم والحـــدیث ، تحقیـــق   .٥

  .  ١٩٦٠ –الریاض 
  ) :م١٠/هـ٤ت (اخوان الصفا  

  .  ١٩٧٥ –رسائل اخوان الصفا وخالن الوفاء ، بیروت   .٦
  ) :م١١٦٤/هـ٥٦٠ت (االدریسي ، ابي عبد اهللا محمد بن محمد 

  . ت . ال  –وما نزهة المشتاق في اختراق االفاق ، ر   .٧
  ) :م٨٦٤/هـ٢٥٠ت (االزرقي ، ابي الولید بن عبد اهللا احمد 

رشـیدي الصـالح محسـن ، مكـة : اخبار مكة وما جـاء فیهـا مـن اثـار ، تحقیـق   .٨
  .  ١٩٦٥ –المكرمة 

  ) :م١٠٢٣/هـ٤١٤ت (االشبیلي ، احمد بن محمد بن حجاج 
  . ١٩٧٢ –م . ال  جالجرز وجابر ابو حنیفة،: المقنع في الفالحة ،تحقیق   .٩

  ) :م ٩٥٢/هـ٣٤١ت (االصطخري ، ابي اسحق 
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  .ت .ال  –م . كتاب االقالیم ، ال   .١٠
  . ت . ال  –م . جار عبد اهللا الحسیني ، ال : المسالك والممالك ، تحقیق   .١١

  ) :م١١٠٩/هـ٥٠٣ت (االصفهاني ،الراغب 
  .ت . ال  –ندیم مرعشلي ، بیروت : معجم مفردات الفاظ القران ، تحقیق   .١٢

  ) :م٨٣١/ هـ٢١٦ت (االصمعي ، ابي سعید عبد الملك 
 –محمـــد حســـین أل یاســـین ، بغـــداد : تـــاریخ العـــرب قبـــل االســـالم ، تحقیـــق   .١٣

١٩٥٩  .  
، المطبعــة الكاثولیكیــة ١اوغســت هفنــر ، مجلــة المشــرق ،س: الــدارات ، جمعــه .١٤

  . ١٨٩٨ –االباء الیسوعین ، بیروت 
  . ١٩٧٢ –وسف الغنیم ، القاهرة عبد اهللا ی: كتاب النبات ، تحقیق  .١٥
، المطبعـــة  ١اوغســـت هفنـــر ، مجلـــة المشـــرق ، س: النبـــات والشـــجر ، جمعـــه .١٦

  . ١٨٩٨ –الكاثولیكیة االباء الیسوعین ، بیروت 
  ) :م٦٨٩/هـ٧٠ت (االعشى ، میمون بن قیس 

  .  ١٩٥٥ –محمد حسن ، القاهرة : دیوان االعشى الكبیر ، تحقیق   .١٧
  ) :م٨٦٩/هـ٢٥٦ت ( بن اسماعیل البخاري ، ابو عبد اهللا

  .  ١٩٨٦–صحیح البخاري ، بغداد   .١٨
  ) :م١١٠٥/هـ٤٩٩ت (ابن البصال  

  .  ١٩٥٥ –الفالحة ، تطوان   .١٩
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  ) :م١٣٠٧/هـ٧٠٧ت (ابن بطوطة ، شرف الدین ابو عبد اهللا  
المســماة تحفــة االنظــار فــي غرائــب االمصــار وعجائــب ( رحلــة ابــن بطوطــة ،   .٢٠

  .ت . ال  – ، مصر) االثار 
  ) :م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت (البكري ، ابو عبد اهللا بن عبد العزیز 

مصــطفى الســقا ، : معجــم مــا اســتعجم مــن اســماء الــبالد والمواضــع ، تحقیــق   .٢١
  .  ١٩٤٥ –القاهرة 

  ) :م٨٩٢/هـ٢٧٩ت (البالذري ، احمد بن یحیى بن جبر 
  . ت . ال  –محمد عبد اهللا ، مصر : انساب االشراف ، تحقیق   .٢٢
  .ت . ال  –م . وح البلدان ، الفت .٢٣

  ) :م١٠٤٨/هـ٤٤٠ت (البیروني ، ابي الریحان محمد بن احمد 
  .  ١٩٢٣ –االثار الباقیة عن القرون الخالیة ، لیدن   .٢٤

  ) :م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت (ابن البیطار ، ضیاء الدین عبد اهللا 
  . ت . ال  –م . الجامع لمفردات االدویة واالغذیة ، ال   .٢٥

  ) :م٨٩٢/هـ٢٧٩ت (عیسى محمد بن سورة الترمذي ، ابو  
،  ٣فـؤاد عبـد البـاقي ، ط: الجامع الصحیح وهـو مـن سـنن الترمـذي ، تحقیـق   .٢٦

  .  ١٣٩١ –مصر 
  ) :م١٠٧٦/هـ٤٦٩ت (الثعالبي ، ابو منصور عبد الملك بن محمد 

  .  ١٩٠٨ –ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، القاهرة   .٢٧
م االبیــاري ، دار صــادر الكتــب العربیــة ، ابــراهی: لطــائف المعــارف ، تحقیــق   .٢٨

  .  ١٩٦٠ –مصر 
  ) :م ١٨٠٨/هـ١٢٢٣ت (الثمني ، ضیاء الدین عبد العزیز 

  .  ١٩٧٢ –كتاب النیل وشفاء العلیل ، لیبیا   .٢٩
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  ) :م٨٦٨/هـ٢٥٥ت (الجاحظ ، ابو عثمان عمر بن بحر 
مطبعـة صالح احمد العلي ، كتاب مستل من مجلة االدب ، : البلدان ، تحقیق  .٣٠

  . ١٩٧٠ –الحكومة ، بغداد 
  .  ١٩٩٩ –، بیروت  ٣عبد السالم هارون، ط: الحیوان ، تحقیق    .٣١

  ) :م١٢١٧/هـ٦١٤ت (ابن جبیر  
مصر وبالد العرب والعراق والشام وصقلیة وعصر الحروب ( رحلة ابن جبیر   .٣٢

  . ت . ال  –حسین نصار ، القاهرة : ، تحقیق )الصلیبیة 
  ) :م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت (فرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، ابو ال

  .  ١٩٨٣–تلبیس ابلیس ، مكتبة الشرق الجدید ، بغداد   .٣٣
  ) :م١٦٥٦/هـ١٠٦٧ت (حاجي خلیفة ، مصطفى عبد اهللا 

  .ت . ال  –م . كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، ال   .٣٤
  ) :م٨٥٩/هـ٢٤٥ت (ابن حبیب ، ابي جعفر محمد ، 

  .ت . ال –یلزة ایلغتن شتیر ، بیروت ا: المحبر ، تحقیق   .٣٥
  ) :م١٤٢١/هـ٨٢٥ت (ابن حجر العسقالني ، شهاب الدین ابي الفضل 

  .  ١٣٢٨ –االصابة في تمیز الصحابة ، مطبعة السعادة ، مصر   .٣٦
عبد العزیز عبد اهللا ، دار الكتب : فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، تحقیق  .٣٧

  .  ١٩٨٩ –العلمیة ، بیروت 
  :ابو اسحاق  الحربي ،

احمـد الجاسـر، : كتاب المناسـك وامـاكن طـرق الحـج ومعـالم الجزیـرة ، تحقیـق   .٣٨
  .  ١٩٦٩ –الریاض 

  ) :م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت (ابن حزم ، ابو محمد علي بن احمد 
  . الت –احمد محمد شاكر،بیروت : المحلى ، تحقیق   .٣٩
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  ):م١٤٩٤/هـ٩٠٠ت (الحمیري ، محمد عبد المنعم 
–احســـان عبـــاس ، بیـــروت : قیـــق خبـــر االقطـــار ، تحالــروض المعطـــار فـــي   .٤٠

١٩٧٥.  
  ) :م٩٧٧/هـ٣٦٧ت (ابن حوقل ، ابو القاسم النصیبي 

  . ت . ال  –صورة االرض ، بیروت   .٤١
  ) :م٩١٢/هـ٣٠٠ت (ابن خرداذبه ، ابو القاسم عبد اهللا بن عبد اهللا 

  .ت . ال –المسالك والممالك ، طبعة لیدن   .٤٢
  ) :م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت (ابن خلدون ، عبد الرحمن ، 

تاریخ ابن خلدون ، المسمى كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ایام العرب   .٤٣
  . ١٩٧٩–والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان االكبر ، بیروت 

  .  ١٩٨١ –مقدمة ابن خلدون ، بیروت   .٤٤
  ) :م٩٨٨/هـ٣٧٨ت (الخوارزمي ، محمد بن احمد یوسف   

 .١٣٤٢–صر مفاتیح العلوم ، م  .٤٥

-الریــاض،اكــرم ضــیاء العمــري :تحقیــق ،الطبقـات،ابــو عمــر خلیفــة،ابـن الخیــاط .٤٦
١٩٨٢   

  ) :م٩٣٣/هـ٣٢١ت (ابن درید ، ابو بكر محمد بن الحسن 
  . ت . ال  –جمهرة اللغة ، حیدر اباد    .٤٧
  . ١٩٥٨–عبد السالم محمد ، بغداد : االشتقاق ، تحقیق  .٤٨
عز الـدین : واد من البقاع ، تحقیقوصف المطر والسحاب وما نعته العرب الر  .٤٩

  . ت . ال  –التنوخي ، دمشق 
  ) :م١٣٢٦/هـ٧٢٧ت (الدمشقي ، شیخ الربوة شمس الدین ابي عبد اهللا 

  . ت . ال  –م . نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، ال   .٥٠
  ) :م١٣٩٩/هـ٨٠٢ت(الدمیري ، كمال الدین 
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  . ت . ال  –م . یة ، ال ، المكتبة االسالم ١حیاة الحیوان الكبرى ، ط  .٥١
  ) :م١٥٥٨/هـ٩٦٦ت (الدیار بكري ، حسین بن محمد بن حسن 

  .  ١٨٦٦ –تاریخ الخمیس في احوال انفس النفیس ، القاهرة   .٥٢
  ) :م١٠٦٨/هـ ٤٦٠ت ( الرازي ، احمد بن عبد اهللا 

حسـین عبـد اهللا العمـري و عبـد الجبـار زكـار ، : تاریخ مدینة صـنعاء ، تحقیـق  .٥٣
  .١٩٧٤–صنعاء 

  ) :م ٩٢٢/ هـ٣١١ت(الرازي ، ابو بكر محمد بن زكریا 
  . ١٩٨٧ –دحام البكري الصدیقي، الكویت : المنصوري في الطب، تحقیق  .٥٤

  ) :م١٢٦٧/هـ٦٦٦ت ( الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر 
  . ت . ال  –مختار الصحاح ، الكویت   .٥٥

  ) :م ١٧٧٠/هـ١١٨٤ت (الرحبي ، عبد العزیز محمد البغدادي 
  .  ١٩٧٣ –احمد الكبیسي ، بغداد : الرتاج في صناعة الخراج ، تحقیق  .٥٦

  ) :م ٩٢٢/ هـ ٣١٠ت(ابن رسته ، ابي علي احمد بن عمر 
  .  ١٨٩١ –االعالق النفیسة ، طبعة لیدن ، برلین   .٥٧

  ) :م ١٧٩٠/ هـ ١٢٠٥ت(الزبیدي ، محمد مرتضى 
یم الغریبـــــاوي، تحقیـــــق عبـــــد الكـــــر .٣تــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القــــاموس ،ج  .٥٨

تحقیـــــق .١٧علـــــي هاللـــــي ،ج.تحقیـــــق.٧عبـــــد العلـــــیم الطعـــــاوي،ج.تحقیـــــق.٤ج
تحقیق عبد العلیم .٢١عبد الكریم الغریباوي،ج. تحقیق.١٨مصطفى حجازي ،ج

  . ت .ال –م .مصطفى حجازي ، ال. ٢٥الطعاوي،ج
  ) :م ١١٤٣/ هـ ٥٣٨ت(الزمخشري ، جار اهللا ابي القاسم محمود 

  .  ١٩٨٥ –، القاهرة  ١، ج ٣اساس البالغة ، ط  .٥٩
  :الزمخشري ، محمود بن عمر 

  . ت .ال –ابراهیم السامرائي ، بغداد : االمكنة والمیاه والجبال ، تحقیق   .٦٠
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  ) :م ٨٤٤/ هـ ٢٣٠ت(ابن سعد ، ابو عبد اهللا محمد بن منیع 
  . ت .الطبقات الكبرى ، بیروت ، ال  .٦١

  ) :م٨٣٨/ هـ ٢٢٤ت(ابن سالم ، ابي عبید القاسم 
محمد خلیل هـراس ، دار الكتـب العلمیـة ،  بیـروت : كتاب االموال ، تحقیق    .٦٢

– ١٩٨٦  .  
محمـــد حســـن الیاســـین ، مجلـــة المجمـــع العلمـــي : الســـحاب والمطـــر ، تحقیـــق  .٦٣

  . ١٩٨٥ –، بغداد  ٣٦العراقي ، مج
  ):م ١٥٠٥/ هـ ٩١١ت(السمهودي ، نور الدین علي بن احمد 

محمد محي الـدین عبـد الحمیـد، : ، تحقیق  وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  .٦٤
  . ت .ال –بغداد 

ـــم عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن عبـــــــد اهللا احمـــــــد بـــــــن الحســـــــن              الســـــــهیلي ، ابـــــــو القاســــ
  ) :م١١٨٥/ هـ ٥٨١ت(

طـــه عبـــد : الـــروض االنـــف فـــي تفســـیر الســـیرة النبویـــة البـــن هشـــام ، تحقیـــق   .٦٥
  .  ١٩٧٨م ، .الرؤوف ، دار المعرفة ، ال

  ) :م ١٣٣١/ هـ ٧٣٢ت(اس ، محمد بن محمد ابن سید الن
ـــــي فنــــــــون المغـــــــازي والشــــــــمائل والســــــــیر ، دار المعرفــــــــة ،            .٦٦ عیـــــــون االثــــــــر فـــ

  . ت .ال -بیروت 
  ):م ١٠٦٥/ هـ ٤٥٨ت(ابن سیدة ، ابو الحسن علي بن اسماعیل 

  . ت .ال -مراد كامل ، مصر : المحكم والمحیط االعظم في اللغة ، تحقیق  .٦٧
  .ت .بیروت ، الالمخصص ،    .٦٨

  ):م ١٠٣٦/ هـ ٤٢٨ت(ابن سینا ، ابو علي الحسین 
  . ت .القانون في الطب ، مطبعة المثنى ، بغداد ، ال  .٦٩

  ) :م١٩١٥/هـ ٣٠٣( السیوطي ، جالل الدین 
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  . ١٩٣٠ –سنن النسائي ، دار الفكر ، بیروت  .٧٠
  

  ) :م ٨١٩/ هـ ٢٠٤ت(الشافعي ، ابي عبد اهللا محمد بن ادریس 
  .  ١٩٨٠ار الفكر ، بیروت ، االم ، د  .٧١

   ):م٨٧٥/هـ٢٦٢ت(ابو زید بن عمر النمیري البصري ابن شبه ،
فهـیم محمـد شــنلوت ، : ،حققـه ) اخبـار المدینـة النبویـة ( تـاریخ المدینـة المنـورة  .٧٢

  .  ١٩٩٠ -بیروت 
  ) :م ١١٥٣/ هـ ٥٤٨ت(الشهرستاني ، محمد بن عبد الكریم 

ـــــــل والنحـــــــل ، تحقیـــــــق   .٧٣ ـــــــن : المل فـــــــتح اهللا ، المطبعـــــــة االزهریـــــــة ،             محمـــــــد ب
  . ت .ال -م .ال

  ):م ١٥٦٠/ هـ ٩٦٨ت(طاش كبرى زادة ، احمد بن مصطفى 
  .  ١٩٨٥ -مصباح السعادة ومفتاح السیادة ، بیروت   .٧٤

  ):م ٩٢٢/ هـ ٣١٠ت(الطبري ، ابو جعفر محمد بن جریر 
 -، القــاهرة ٥، طابــو الفضــل ابــراهیم  محمــد:تــاریخ الرســل والملــوك ، تحقیــق   .٧٥

  . ت .ال
  .  ١٩٨٨جامع البیان عن تأویل آي القران ، بیروت ،  .٧٦

  ) :م ١٣٣٨/ هـ ٧٣٩ت (ابن عبد الحق ، حقي الدین عبد المؤمن البغدادي
علي محمـد البعجـاوي : مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع ، تحقیق   .٧٧

  .  ١٩٥٥ -، بیروت ،
  ) :م ٩٣٩/ هـ ٣٢٨ت(ابن عبد ربه ، شهاب الدین احمد 

  .  ١٩١٣ -، القاهرة  ١العقد الفرید ، ط  .٧٨
  

  :العبسي ، عنترة بن شداد 
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  .  ١٩٥٨ –دیوان عنترة ، دار صادر ، بیروت   .٧٩
  :ابن العربي 

  . ت .نوري حمودي القیسي ، بغداد ، ال: البئر ، تحقیق   .٨٠
  ) :م ١٣٤٨/ هـ ٧٤٩ت(العمري ، ابو الفضل 

ـــك ا  .٨١ ـــي ممال ـــق مســـالك االبصـــار ف  –احمـــد زكـــي ، القـــاهرة : المصـــار ، تحقی
١٩٢٤ .  

  ) :م ١١٤٥/ هـ ٥٤٠ت(ابن العوام ، محمد بن زكریا محمد بن احمد 
  .  ١٨٠٢ –جوزفي انطونیو نیكودي ، مدرید : الفالحة ، تحقیق   .٨٢

  ) :م ١٤٥١/ هـ ٨٥٥ت(العیني ، بدر الدین ابي محمد محمود بن احمد 
  . ت .ال –، بیروت عمدة القارئ بشرح صحیح البخاري   .٨٣

  ) :م ١٠٠٤/ هـ ٣٩٥ت(ابن فارس ، ابو الحسن احمد بن زكریا 
 ١٣٦٦ –عبد السـالم محمـد هـارون ، القـاهرة : معجم مقاییس اللغة ، تحقیق   .٨٤

 .  
  ) :م ٨٨٥/ هـ ٢٧٢ت(الفاكهي ، ابو عبد اهللا محمد بن اسحاق 

ــدهر وحدیثــه ، تحقیــق   .٨٥ ــد الملــك عبــد : اخبــار مكــة فــي قــدیم ال ،  ٢اهللا ، طعب
  . هـ ١٤١٤ –بیروت 

  ) :م٣٣١/هـ٧٣٢ت (ابو الفداء ، عماد الدین اسماعیل بن محمد 
  . ١٨٤٠–تقویم البلدان ، باریس   .٨٦
  . ت . ال  –م . المختصر في اخبار البشر ، ال   .٨٧

  ) :م٨٢٢/هـ٢٠٧ت (الفراء ، ابو زكریا یحیى بن زیاد 
ـــام واللیـــالي والشـــهور ، تحقیـــق   .٨٨ ـــراهیم ا: االی الیبـــاري ، المطبعـــة االمیریـــة ، اب

  .  ١٩٥٦ –القاهرة 
  ) :م٩٠٢/هـ٢٩٠ت (ابن الفقیه الهمداني ، ابي بكر احمد بن محمد 
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  .ت . ال  –مختصر كتاب البلدان ، طبعة لیدن   .٨٩
  ) :م١٣٦٨/هـ٧٧٠ت (الفیومي ، احمد بن محمد بن علي 

  . ت . ال  –المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، بیروت   .٩٠
  ) :م٨٨٩/هـ٢٧٦ت (بن قتیبة ، ابو محمد عبد اهللا بن مسلم ا

االنــواء فــي مواســم العــرب ، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة ، حیــدر   .٩١
  .  ١٩٥٦ایاد الدكن ، 

  .  ١٩٦٩–ثروت عكاشة ، القاهرة : المعارف ، تحقیق   .٩٢
  ) :م٩٤٠/هـ٣٢٩ت (قدامة ، ابي جعفر  

  .  ١٩٨٠–محمد بن الزبیدي ، بغداد : ق الخراج وصناعة الكتابة ، تحقی  .٩٣
  ) :م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (ابن قدامة ، موقف الدین ابي محمد عبد اهللا 

  . ت . ال –المغني ، بیروت   .٩٤
  ) :م١٨٦٥/هـ٢٨٢ت(القرماني ، احمد بن یوسف بن احمد 

  . ت . ال  –اخبار الدول واثار االول في التاریخ ، بیروت   .٩٥
  ) :م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت (محمود القزویني ، زكریا بن محمد بن 

  . ١٩٦٠ –اثار البالد واخبار العباد ، بیروت   .٩٦
،  ٣فـــــاروق ســـــعد ، ط: عجائـــــب المخلوقـــــات وغرائـــــب الموجـــــودات ، تحقیـــــق  .٩٧

  .  ١٩٧٨–بیروت 
  ) :م ١٥٢٦/ هـ ٩٣٣ت(القسطالني ، شهاب الدین احمد بن محمد 

  .م ١٣٠٤ –، مصر  ٦ارشاد الساري بشرح صحیح البخاري ، ط  .٩٨
  :وس قسط 

  . ت . ال  –الفالحة ، المطبعة الذهبیة ، مصر  .٩٩
  ) :م١٤١٨/هـ٨٢١ت (القلقشندي ، ابي العباس احمد بن علي 

  . ت . ال  –صبح االعشى في صناعة االنشاء ، القاهرة  .١٠٠
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  ):م١٣٥٠/هـ٧٥١ت (ابن قیم الجوزیة ، ابو عبد اهللا 
   .ت . ال  –زاد المعاد في هدى العباد ، دار الفكر ، بیروت   .١٠١

  ) :م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت (ابن كثیر ، عماد الدین ابي الفداء 
  . ت . ال  –البدایة والنهایة ، بیروت   .١٠٢
  . ت . ال  –تفسیر القران العظیم ، عمان   .١٠٣
  . ١٩٨٦ –، مكتبة النهضة ، بغداد  ٢قصص االنبیاء ، ط  .١٠٤

  ) :م١٠١٥/هـ٤٠٦ت (الكرخي ، ابي بكر محمد بن الحسن الحاسب 
  .  ١٣٥٩ –یة ، حیدر اباد الدكن انباط المیاه الخف  .١٠٥

  ) :م٩٢٢/هـ٣١٠ت(لغدة االصفهاني ، الحسن بن عبد اهللا 
 –حمــــد الجاســــر وصــــالح احمــــد العلــــي ، الریــــاض : بــــالد العــــرب ، تحقیــــق  .١٠٦

١٩٦٨ .  
  ) :م٨٨٦/هـ٢٧٣ت( ابن ماجة ، عبد اهللا بن محمد 

  .ت. ال  -محمد مصطفى االعظمي ، السعودیة :سنن ابن ماجة ، تحقیق  .١٠٧
  ) :م٨٠٣/هـ١٧٩ت( مالك ، ابي عبد اهللا بن انس 

  . ١٩٧٠ –المدونة الكبرى ، مكتبة المثنى ، بغداد  .١٠٨
  . ١٩٧٦ –عبد الوهاب بن عبد اللطیف ، القاهرة : موطأ مالك ، تحقیق  .١٠٩

  ) :م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت( الماوردي ، ابو الحسن علي بن حبیب 
  . ١٩٨٥ –االحكام السلطانیة والوالیات الدینیة ، بیروت  .١١٠

  ) :م٨٩٨/هـ٢٨٥ت(المبرد ، ابو العباس محمد بن یزید 
  .ت. ال  –ابو الفضل ابراهیم ،القاهرة : الكامل في اللغة واالدب ،تحقیق  .١١١

  ) :م١٨٧٤/هـ١٢١٩ت(ابن المجاور ، جمال الدین ابو الفتح یوسف بن یعقوب 
، ) بتـــاریخ المستبصـــر( صـــفة بـــالد الـــیمن ومكـــة وبعـــض الحجـــاز المســـمى  .١١٢

  . ١٩٨٦-م. ، ال  ٢اوسكار لوففرین ، ط: تحقیق 
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  :المرصفى، سید بن علي 
  . ١٩٢٨ –، القاهرة  ١رغبة االمل في كتاب الكامل ، ط .١١٣

  ) :م١٠٣٠/هـ٤٢١ت(المرزوقي ، ابو علي 
  . ١٣٣٢، حیدر اباد، ١االزمنة واالمكنة ، ط .١١٤

  ) :م٩٥٧/هـ٣٤٦ت( المسعودي ، ابو الحسن علي بن الحسین 
  .  ١٩٧٨ –بیروت ، ٣اخبار الزمان ، ط .١١٥
  .ت . ال  –عبد اهللا اسماعیل ، بغداد : التنبیه واالشراف ، تحقیق   .١١٦
  .١٩٦٦ –شارل بال ، بیروت : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقیق   .١١٧

  ):م٨٧٤/هـ٢٦١ت(مسلم ، ابو الحسین بن الحجاج القشیري  
  .ت . ال  –صحیح مسلم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت   .١١٨

  ):م٩٨٥/هـ٣٧٥ت( المقدسي ، شمس الدین ابو عبد اهللا محمد   
  . ١٩٠٦–احسن التقاسیم في معرفة االقالیم ، لیدن  .١١٩

  ) :م٩٦٥/هـ٣٥٥ت_(المقدسي ، ابو زید احمد بن سهل 
  .ت . ال  –البدء والتاریخ ، بغداد  .١٢٠

  ) :م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(المقریزي ، حقي الدین احمد بن علي 
محمــد : ، تحقیــق )بشــذر العقــود فــي ذكــر النقــود (ى النقــود االســالمیة المســم .١٢١

  . ١٩٦٧ –، النجف ٥السید بحر العلوم ، ط
  ) :م٧٣٢/هـ١١٤ت(ابن منبه ، وهب 

  .هـ١٣٤٧ –كتاب التیجان في ملوك حمیر ، حیدر اباد  .١٢٢
  

  ) :م١٣١١/هـ٧١١ت(ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم 
  .ت .ال –لسان العرب ، بیروت   .١٢٣

  ) :م١٦٤٠/هـ١٠٥٠ت(لنابلسي ، عبد الغني ا
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  . ١٩٧٩ –علم المالحة في علم الفالحة ، بیروت  .١٢٤
  :ابن النجار ، محمد بن محمود 

صـالح محمـد جمـال، : اخبار مدینة الرسول المعروف بالدرة الثمینـة ، تحقیـق  .١٢٥
  .  ١٩٤٧ –مكة 

  ) :م١٨٣٦/هـ١٢٥٢ت(ابن نجیم ، زین الدین 
  .ت . ال  –دقائق ، بیروت البحر الرائق لشرح كنز ال .١٢٦

  ) :م١١٤٢/هـ٥٣٧ت(النسفي ، علم الدین بن حفصي  
 –خلیـل الحسـین ، بیـروت : طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهیة ، تحقیـق  .١٢٧

١٩٨٦ .  
  ) :م١٢٧٨/هـ٦٧٧ت( النووي ، محي الدین یحیى بن مشرف 

  . ١٩٢٩ –، مصر  ١صحیح مسلم بشرح النووي ، ط .١٢٨
  ):م١٣٣٣/هـ٧٣٣ت(احمد بن عبد الوهاب  النویري ، شهاب الدین 

  .ت . ال  –نهایة االرب في فنون االدب ، القاهرة  .١٢٩
  ) :م١٢١٣/هـ٦١٠ت(ابن هبل ، مهدي الدین ابي الحسین 

ــــار فــــي الطــــب ، دائــــرة المعــــارف العثمانیــــة ، حیــــدر ابــــاد ، الــــدكن  .١٣٠  –المخت
  .هـ١٣٦٢

  ) :م٨٢٨/هـ٢١٣ت(ابو محمد عبد الملك ابن هشام ، 
  . ١٩٩٦ –مصطفى السقا واخرون ، بغداد : النبویة ، تحقیق  السیرة .١٣١

  ) :م١٣٨٤/هـ٧٨٦ت(ابن همام ، كمال الدین محمد 
  .ت . ال  –شرح القدیر ، بغداد  .١٣٢

  ) :م٩٦١/هـ٣٥٠ت(الهمداني ، ابو محمد الحسن بن احمد بن یعقوب  
  . ١٩٧٩ –االكلیل ، بغداد   .١٣٣
  . ١٩٨٩–كوع ، بغداد محمد بن علي اال: صفة جزیرة العرب ، تحقیق  .١٣٤
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  ):م١٠/هـ٤ت(ابن وحشیة ، ابو بكر احمد بن علي بن قیس الكسداني 
  . ١٩٩٣–، دمشق ١توفیق فهد ، ط: الفالحة النبطیة ، تحقیق   .١٣٥

  :ابن الوردي ، زین الدین محمد 
 –احمـد رفعـت البـدوي ، بیـروت : تتمة المختصر فـي اخبـار البشـر ، تحقیـق  .١٣٦

١٩٧٠ .  
  :الدین  ابن الوردي ، سراج 

  .ت . ال  –م . خریدة العجائب وفریدة الغرائب ، ال  .١٣٧
  ) :م١٢٣٨/هـ٦٣٦ت( یاقوت الحموي ، شهاب الدین ابي عبد اهللا  

  . ١٩٧٧ –معجم البلدان ، بیروت  .١٣٨
  ) : م٨٩٧/هـ٢٨٤ت(الیعقوبي ، احمد بن ابي یعقوب بن واضح 

  . ١٩١٨ –البلدان ، النجف  .١٣٩
ــوم ، النجــف االشــرف محمــد صــ: تــاریخ الیعقــوبي ، تحقیــق  .١٤٠  –ادق بحــر العل

١٩٦٤.  
  ) :م١٣٤٢/هـ٧٤٣ت(الیماني ، تاج الدین عبد الباقي 

ــــق   .١٤١ ــــیمن ، تحقی ــــاریخ ال ــــي ت ــــزمن ف        –محمــــد الحســــیني ، صــــنعاء : بهجــــة ال
  .ت . ال 

  ) :م١١٧٣/هـ٥٦٩ت(الیمني ، نجم الدین عمارة بن علي 
، ال  ٢علـي االكـوع ، طمحمـد بـن : المفید في تـاریخ صـنعاء وزبیـد ، تحقیـق  .١٤٢

  . ١٩٧٦ –م . 
  ) :م٨٩٨/هـ١٨٢(ابو یوسف ، یعقوب بن ابراهیم 

  .هـ١٣٩٢–، القاهرة ٤كتاب الخراج ، ط .١٤٣
 
  :ابراهیم ، محمد كریم 
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  . ١٩٨٥ –م . عدن ، منشورات مركز دراسات الخلیج العربي ، ال  .١
  :احمد ، مصطفى ابو ضیف 

  . ١٩٨٦–، مصر  ٣االسالم الى ظهور االسالم ، طتاریخ العرب منذ ما قبل  .٢
  :ارنولد ، توینبي  

  . ١٩٨٨ –نقوال زیادة ، بیروت : تاریخ البشریة ، ترجمة  .٣
  :االریاني ، مطهر علي  

  . ١٩٧٧ –في تاریخ الیمن ، القاهرة  .٤
  :االعظمي ، عواد محمد 

اسي ، تاریخ الري في سهول الرافدین من عصر صدر االسالم حتى العصر العب .٥
  .١٩٨٣ –الكویت 

  :االعظمي ، عواد محمد الكبیسي ، حمدان عبد المجید  
 ١٩٨٨ –دراسات في تاریخ االقتصاد االسالمي ، مطبعة التعلیم العالي ، بغـداد  .٦

.  
  : االلوسي ، محمود شكري البغدادي  

محمــد بهجــة االثــري ، مطــابع : بلــوغ االرب فــي معرفــة احــوال العــرب ، تحقیــق   .٧
  .ت . ال  –عربي ، القاهرة الكتاب ال

  . ١٩٢٨ –تاریخ نجد ، المطبعة السلفیة ، القاهرة  .٨
  :امین ، احمد 

 . ١٩٨٧ –، مصر  ٤فجر االسالم ، ط .٩

  ١٩٧٣-بیروت،تاریخ الیمن القدیم ،محمد عبد القادر ،بافقیه .١٠
  

  :بروكلمان ، كارل 
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،  ٢ط نبیــه امــین فــارس ومنیــر العنبكــي ،: تــاریخ الشــعوب االســالمیة ، ترجمــة  .١١
  . ١٩٦٠ –بیروت 

  :البكر ، عبد الجبار 
  . ١٩١٤ –نخلة التمر ماضیها وحاضرها والجدید في زراعتها ، بغداد  .١٢

  :البكر ، منذر عبد الكریم 
، بغداد ) تاریخ الدولة الجنوبیة في الیمن (دراسات في تاریخ العرب قبل االسالم  .١٣

  .ت . ال  –
  :بالشیر ، ریجیس

 . ١٩٥٦ –ابراهیم الكیالني ، دمشق : جمة تاریخ االدب العربي ، تر  .١٤

  ١٩٦٩-صنعاء،هذة هي الیمن ،عبداهللا،الثور .١٥
  :الحامد ، صالح 

 . ١٩٦٨ –تاریخ حضرموت ، بیروت  .١٦

  ١٩٦٥-دار الكشاف،٤ط،١ج،تاریخ العرب ،فلیب واخرون،حتي  .١٧
  :الحداد ، محمد یحیى 

  . ١٩٧٦ –تاریخ الیمن السیاسي ، القاهرة   .١٨
  :الحسب ، فاضل عباس  

  . ١٩٧٩ –في الفكر االقتصادي العربي االسالمي ، بغداد   .١٩
  :حسن ، ابراهیم حسن  

  .١٩٦٤–،القاهرة  ٧تاریخ االسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي، ط .٢٠
  :حمزة ، فؤاد 

  .١٩٦٨-، الریاض٢قلب الجزیرة العرب، ط .٢١
  

  :الخضري ، بك محمد  
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  .ت. ال  –لقاهرة ، ا٣محاضرات في تاریخ االمم االسالمیة ،ط .٢٢
  :خلیل ، محسن  

  .١٩٦٨–، بغداد ٢في الفكر االقتصادي العربي االسالمي ،ط  .٢٣
  :الخولي ، عثمان احمد 

  .١٩٧٢ –الزراعة العربیة ، مصر  .٢٤
  :الدباغ ، مصطفى مراد 

  .١٩٦٣–جزیرة العرب ، بیروت  .٢٥
  :دروزه ، محمد عزة  

  .١٩٦١-قطار ، صیداتاریخ الجنس العربي في مختلف االطوار واالدوار واال .٢٦
  :رشید فوزي 

–، العـراق ) ١٨٨(الشرائع العراقیة القدیمة ،دار الرشید للنشر، سلسلة دراسات   .٢٧
١٩٧٩ .  

  .١٩٨٥ غة السومریة غیر منشورة ، بغدادمحاضرات بالل  .٢٨
  :رفلة ، فلیب 

  .١٩٧٠ -احمد سامي ، القاهرة: الجغرافیة الطبیعیة ، ترجمة  .٢٩
  :رودو كاناكیس

امة بالدولة العربیة الجنوبیة ، الفصل الثالث من كتـاب التـاریخ العربـي الحیاة الع  .٣٠
  .١٩٥٨-فؤاد حسین علي ، مكتبة النهضة ، القاهرة. د: القدیم ، ترجمة 

  :زیدان ، جرجي
  .١٩٧٩-العرب قبل االسالم ،بیروت .٣١

  :سالم ، السید عبد العزیز  
  .ت . عة ، ال دراسات في تاریخ العرب قبل االسالم ، مؤسسة شباب الجام .٣٢
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  :سباق ، السید 
  .١٩٨٣ –، دار الفكر ، بیروت  ٥فقه السنة ، ط .٣٣

  :سوسة ، احمد 
ـــاریخ حضـــارة وادي الرافـــدین فـــي ضـــوء المشـــاریع الـــري الزراعیـــة والمكتشـــفات  .٣٤ ت

  .١٩٨٦ –االثاریة والمصادر التاریخیة ، بغداد 
،  ٧٩م حضــارة العــرب ومراحــل تطورهــا عبـــر العصــور ، السلســة االعالمیــة رقـــ .٣٥

  .ت . ال  –العراق 
  :الشرحبي ، قائد 

  . ١٩٩٠ –القریة والدولة المجتمع الیمني ، بیروت  .٣٦
  :شرف الدین 

  .١٨٩٤–، القاهرة ٢الیمن عبر التاریخ ،ط  .٣٧
  :الشریف ، احمد ابراهیم 

       –م . ، دار الفكــــر العربــــي ،ال ) (مكــــة والمدینــــة فــــي الجاهلیــــة وعهــــد الرســــول .٣٨
  .ت . ال 
  :احمد رمضان شقلیة ، 

  .١٩٨٠–الجغرافیة االقتصادیة لجزر البحرین ، بغداد  .٣٩
  :ضیف ، شوقي 

  .١٩٦٠ –العصر الجاهلي ، القاهرة  .٤٠
  :عاقل نبیه 

  .١٩٦٨–تاریخ العرب القدیم ، دمشق  .٤١
  :عبد الحمید ، سعد زغلول  

  . ١٩٧٦ –تاریخ العرب قبل االسالم ، بیروت  .٤٢
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  :عبد اهللا ، یوسف محمد 
 ١٩٨٥–،مطبعــة التنــویر ١، ج) بحــوث ومقــاالت(یخ الــیمن واثــاره اوراق فـي تــار   .٤٣

  . ١٩٨٩–،دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد  ٣،ج ١٩٨٠ –، صنعاء ٢،ج
  :ي سالعبیدي ، عبد الجبار من 

الطائف ودور قبیلة ثقیف من العصر الجاهلي االخیر حتـى قیـام الدولـة االمویـة،  .٤٤
  . ١٩٨٢ –بغداد 

  : العزیز ، حسین قاسم
  . ١٩٧١ –موجز تاریخ العرب قبل االسالم ، بغداد  .٤٥

  :العسلي ، خالد 
دراســـات فـــي تـــاریخ العـــرب قبـــل االســـالم والعصـــور االســـالمیة المبكـــرة ، اعـــداد  .٤٦

  . ٢٠٠٢–عماد عبد السالم ، بغداد : وتقدیم 
  :علي ، جواد  

  . ١٩٧٨ –، بیروت ٢المفصل في تاریخ العرب قبل االسالم ،ط .٤٧
  :حمد العلي ، صالح ا

  . ١٩٦٨ –، بغداد ١محاضرات في تاریخ العرب قبل االسالم  ،ج .٤٨
  :العظم ، نزیه مؤید 

  .ت . ال  –رحلة في البالد العربیة السعیدة ، مصر  .٤٩
  :عنان ، زید بن علي 

  .ت . ال  –م . ال  –تاریخ الیمن القدیم ، المطبعة السلفیة  .٥٠
  :عوض اهللا ، احمد بن الفضل 

  . ١٩٨٠–م . ، ال ٢السالم ، طمكة في عصر العرب قبل ا .٥١
  

  : الغنیم ، عبد اهللا یوسف  
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 ١٩٧٧ –جزیرة العرب من كتاب الممالك والمسالك البي عبید البكري ، الكویـت  .٥٢
 .  

   :غویدي ، اغناطیوس 
ابـــراهیم : محاضـــرات فـــي تـــاریخ الـــیمن والجزیـــرة العربیـــة قبـــل االســـالم ، ترجمـــة  .٥٣

  .  ١٩٨٩ –السامرائي ، بیروت 
  :  فخري احمد

 –، مصـر )مصر والعراق وسوریا والیمن وایـران(دراسات في تاریخ الشرق القدیم  .٥٤
١٩٨٠  .  
   :فردها لیداي 

ــــي الجزیــــرة العربیــــة ، ترجمــــة  .٥٥  –م .محمــــد الرمیحــــي ، ال: المجتمــــع والسیاســــة ف
١٩٨٦  .  

   :فروخ عمر 
العــرب فــي حضــارتهم وثقــافتهم الــى اخــر العصــر االمــوي ، دار العلــم للمالیــین ،  .٥٦

  . ت . ال . بیروت 
ـــي الحـــوض الشـــرقي مـــن البحـــر االبـــیض المتوســـط ، ال .٥٧  –م .العـــرب واالســـالم ف

١٩٥٨ . 

   ١٩٥٢-الموصل،مطبعة التحاد الجدیدة ،داود جلبي : ترجمة،الفندیدات  .٥٨
  :فیصل ، شكري 

  .  ١٩٦٦ –المجتمعات االسالمیة في القرن االول ، بیروت  .٥٩
   قطب ، سمیر عبد الرزاق

  .  ١٩٦٩ –، بیروت  ٢ط انساب العرب ، .٦٠
   :كحالة ، عمر رضا 

  . ١٩٤٤ –جغرافیة شبه جزیرة العرب ، دمشق  .٦١
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  .  ١٩٥٨ –، دمشق  ٢العالم االسالمي العربي قبل االسالم ، ط .٦٢
  .  ١٩٧٢ –العلوم العلمیة في العصور االسالمیة ، دمشق  .٦٣

   :الكروي ، ابراهیم سلمان وعبد التواب شرف الدین 
، ذات السالســل ، الكویــت  ٢حضــارة العربیــة االســالمیة ، طالمرجــع فــي تــاریخ ال .٦٤

– ١٩٨٧  .  
   :لقمان ، حمزة علي ابراهیم 

  .  ١٩٦٠ –م .ال. تاریخ عدن وجنوب الجزیرة العربیة  .٦٥
  : لوبون ، غوستاف 

ـــــب العربیـــــة ،       : حضـــــارة العـــــرب ، ترجمـــــة  .٦٦ ـــــاء الكت محمـــــد عـــــادل زعیتـــــر ، احی
  .  ١٩٤٥ –م .ال

   :الرحمن  مرحبا ، محمد عبد
  .  ١٩٨٢ –، بیروت  ٢الجامع في تاریخ العلوم عند العرب ، ط .٦٧

   :معروف ناجي 
  .  ١٩٧٥ –، بیروت  ٣اصالة الحضارة العربیة ، ط .٦٨

   :مهران ، محمد بیومي 
  .  ١٩٨٨ –الحضارة العربیة ، مصر  .٦٩
   ١٩٨٨ –مصر والشرق االدنى القدیم والحضارة العربیة القدیمة ، االسكندریة  .٧٠
  .  ١٩٨٥ –من الباحثین العراقیین ، حضارة العراق ، بغداد نخبة  .٧١

  . ت .ال -م .، ال هیكل ، محمد حسین ، حیاة محمد
   :ول دیوارانت 

  .  ١٩٥٦٧ –، القاهرة  ٣زكي نجیب محمود ، ط: قصة الحضارة ، ترجمة  .٧٢
  :وهبة ، حافظ 

  .١٩٦٧ –، القاهرة ٥جزیرة العرب في القرن العشرین ، ط .٧٣
   :عبد الوهاب یحیى ، لطفي 

  .  ١٩٧٩ –م .، دار المعرفة الجامعیة ال  ٥العرب في العصور القدیمة ، ط .٧٤
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   :االحمد ، سامي سعید 
الزراعة والري في العراق القدیم ، ندوة التربة والزراعة عند العرب ، مركز احیاء  .١

  .  ١٩٨٨ –التراث العلمي العربي ، بغداد 
  :البدور ، سلمان 

  .  ١٩٨٥ -، تصدر عن الجامعة االردنیة ٧المجلة الثقافیة ، ع  .٢
   :البستاني ، فؤاد افرام 

  .  ١٩٧٤ –دائرة المعارف ، بیروت  .٣
   :البكري ، عادل 

اسالیب استخدام النواعیر ، ندوة النواعیر ، مركز احیاء التـراث العلمـي العربـي ،  .٤
  .  ١٩٩٠ –بغداد 

   :ركمینز . ج 
، ٧لنقــوش فــي جنــوب الجزیــرة العربیــة ، مجلــة العــرب ، سالســماء واالرض فــي ا .٥

  .  ١٣٩٢ –، الریاض  ٢، ج ٧مج
  جلیل ، ابو الحب

مالمح النباتـات الزراعیـة فـي القـران الكـریم ، نـدوة التربیـة والزراعـة عنـد العـرب ،  .٦
  .١٩٨٨ –مركز احیاء التراث العلمي العربي ، بغداد 

   :جودي ، ناطق داود الحفیظ ، عماد محمد 
دراسة مقارنة الستخدام النواعیر والوسائط المختلفة لرفـع المـاء ، نـدوة النـواعیر ،  .٧

  .  ١٩٩٠ –مركز احیاء التراث العلمي العربي ، بغداد 
   :الحضرمي ، عبد الرحمن عبد اهللا 

  .  ١٩٩٩ –، صنعاء  ٤٤الحضارة الیمنیة ، مجلة دراسات یمنیة ، ع .٨
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   :الحفیظ ، عماد محمد 

ع االروائیــة فـــي النمـــو الحضــاري ، نـــدوة الـــري عنــد العـــرب ، مركـــز اثــر المشـــاری .٩
  . ١٩٨٩ –احیاء التراث العلمي العربي ، بغداد 

   :الحمد ، جواد مطر 
 –، بغـداد  ٢، س ٤الصالة عند العرب قبل االسـالم ، مجلـة صـدى التـاریخ ، ع .١٠

١٩٩٩  .  
   :زكي احمد 

، الكویــت  ٦٨لعربــي ، عصــهاریج عــدن اروع اثــار العــرب فــي الهندســة ، مجلــة ا .١١
– ١٩٦٤  .  

   السامرائي ، ابراهیم
 –، جامعةبغــداد  ٨البیئــة العربیــة القدیمــة فــي االســالم ، مجلــة كلیــة االداب ، ع .١٢

١٩٨٦  .  
   :السقاف ، جعفر محمد 

  . ١٩٩٢ –، عدن  ٥اضواء على تاریخ حضرموت الزراعي ، ع .١٣
  :الشرعبي ، فوزیة حمود 

  .  ١٩٩٦ –، عدن  ٥، س ٦من ، مجلة الیمن ، عاهم النباتات الطبیة في الی  .١٤
   :شقلیة ، احمد رمضان 

،  ٤٤الخریطــــة الزراعیــــة المعاصــــرة للــــبالد الیمنیــــة ، مجلــــة دراســــات یمنیــــة ، ع .١٥
  .  ١٩٩٢صنعاء 

  :  الشناوي ، احمد واخرون
  . ت .ال –م .، ال  ٩مادة ذمة ، دائرة المعارف االسالمیة ، مج .١٦

  :  الطالباني ، ناهدة جمال
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اصالة نشوء علم المیاه في العراق وبعض اقطار الوطن العربي االخرى منذ اقدم  .١٧
ـــة  ـــد .ق ٩٠٠العصـــور لغای ـــوم عن ـــى لتـــاریخ العل ـــة االول م ، بحـــوث النـــدوة القومی

  .  ١٩٨٩ –، بغداد  ١العرب ، ج
   :علي ، جواد 

ــة االكلیــل ، ع .١٨ ،  ٦، س ١مصــطلحات الزراعــة والــري فــي كتابــات المســند ، مجل
  .  ١٩٨٨ –صنعاء 

   :غربال ، محمد شفیق 
  .  ١٩٦٥ –الموسوعة العربیة المیسرة ، القاهرة  .١٩

   :فهد توفیق 
، اشراف رشدي راشد  ٣علم النبات والزراعة ، موسوعة تاریخ العلوم العربیة ، ج .٢٠

  .  ١٩٩٧ –، بیروت  ١، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط
   :لوندین ، أ ج 

  .  ١٩٩٥ –، صنعاء  ٢٣لیل ، تدولة مكربي سبأ ، مجلة االك .٢١
  :ع . لوندرین ، أ 

  .  ١٩٧٩ –، صنعاء  ٢العالقات الزراعیة في سبأ ، مجلة دراسات یمنیة ،ع  .٢٢
   :محمد عواد 

  .  ١٩٩٦ –، االردن  ١١، ع ١االیالف ، مجلة الحضارة ، م .٢٣
   :منقوش ، ثریا 

 –، بغـــداد  ٩عتـــاریخ االلهـــة الیمنیـــة والتوحیـــد االلهـــي ، مجلـــة المـــؤرخ العربـــي ،  .٢٤
١٩٨٧  .  
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خــالل ( جــواد مطــر ، االصــول االجتماعیــه واالقتصــادیه فــي الــیمن القــدیم . الحمــد  .١

رسـالة دكتـورا غیـر ) م  ٥٢٥االلف االول قبل المـیالد وحتـى عشـیة الغـزو الحبشـي 
 . ١٩٩٨ –كلیة االداب  –منشورة، مطبعة بغداد 

   :الجمیلي ، هیفاء رشید 
الطوفــان فــي المــوروث االدبــي والحضــاري الشــرقي القــدیم ، رســالة ماجســتیر غیــر .٢

  .  ٢٠٠٠ -كلیة اللغات  –منشورة ، جامعة بغداد 
   :الموسوي ، مهدیة فیصل صالح شاطئ 

، رســـالة ) الطـــب ، الفلـــك ، الحســـاب ، الجغرافیـــة( معـــارف العـــرب قبـــل االســـالم .٣
  .  ٢٠٠٢ –ابن رشد  -ة التربیة كلی –ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد 
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Thanks for God who advise us in demanding the science and 

ease the way for us . pray and peace on this prophet Mohammed the 

origin of science which its roots on the ground and branches in 

heaven, as well as , on his family and friends who are the tree 

branches . 

Historical studies before Islam occupy a major importance for 

researchers regarding to their desire in standing upon the origin an 

castors and the deepening of  Arab thinking and its advance since 

past age, because every thing without origin, it doesn’t be assessed 

As the past is the origin of present it should be studying any subject 

we choose completely from all its aspects to help us under standing 

the new sources. The economic field considered the main of life so I 

have choosed  my research ( I rigation and  agriculture in Arab 

before Islam ) . 

For extending of Arabia peninsula, we concentrate on study 

and research in Arabia peninsula including specifically ( Hejaz , 

Najd , Tuhama , AL- Arud and yamen ) .  

This study includes the introduction four chapters and the 

conclusion with a list of references and abstract in English . 

Fist chapter includes showing the water resources such as 

rains spring and valleys involving their names types and the 

ABSTRACT  
  



  

geographical distribution of places an well as utilizing them in 

agriculture . 

The second chapter deals with control means and water 

storage such as wells including the operation of discovering the 

places of existing the under ground water in addition to the means 

of well digging and their important tools .It has pointed also to the 

borders including their construction and distribution in Arabia 

peninsula . This chapter involves other types of means mentioned 

above like large tanks , canals and factories .  

Third chapter has concentrated on agriculture and its work 

beginning from choosing the ground , plowing , drilling , watering 

and combating the planting diseases to harvesting     

The product. It includes also the most important crops planted 

within the scale of Arab peninsula . 

Lastly , the fourth chapter has adopted the study of laws that 

regulate and coordinate the agricultural transactions . More over it 

point to taxes relevant to ground including their types and the ways 

of getting them as well as referring to the agricultural property 

before Islam and in Mohammed age with all its changes held .      


